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      Biała - mała miejscowość 
centrum działań międzypokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych Fundacji 
„W rozwoju”. W ramach projektu „Zakorzenieni
i międzypokoleniowa seniorów w Gminie Biała
podjętych zostało wiele ciekawych działań mających zaktywizować lokalną 
społeczność seniorów. Seniorzy uczestniczyli z młodzieżą w wyjeździe 
integracyjnym, gdzie wspólnie się poznawali, a także uczyli współpracy i jej 
dokumentowania na stronach www i portalach społecznościowy
wyjeździe został zorganizowany dla seniorów cykl warsztatów podczas 
którego ćwiczyli, śpiewali, tworzyli rękodzieło, a także
samopoczucie i zdrowy wygląd. Dodatkowo, w ramach małych inicjatyw 
wolontariackich seniorzy realizowali mini p
i najbliższemu otoczeniu. Zrealizowane między innymi takie inicjatywy jak 
budowa zadaszenia miejsca na ogniska, organizacja pikniku rodzinnego, 
wyjazd do sanktuarium na Górę św. Anny. Obok działań w Białej w Łączniku 
powstał zespół teatralno
Społecznością przygotował i przedstawił widowisko muzyczne o tym pt. „
to było z tą miłością”, o tym jakie zwyczaje i obrzędy
miejscowej społeczności z dawien dawna
wystawa fotograficzna –
seniorzy razem z młodzieżą podsumowali projekt i wypracowali wspólne cele 
na dalszą współpracę. 
 
Działania Fundacji „W rozwoju” w widoczny sposób nadały dynam
codziennemu życiu miasteczka. Za sprawą seniorów, a co za tym idzie także 
ich rodzin zwłaszcza w okresie letnim nie można było narzekać na nudę.
 
     Przedstawiam Państwu 
o tym co działo się w projekci
Znajdziecie tu Państwo także k
poprzez swój udział stały się 
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WSTĘP 
 

mała miejscowość na południu polski, na Opolszczyźnie stała się 
centrum działań międzypokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych Fundacji 

. W ramach projektu „Zakorzenieni. Integracja wewnątrz- 
i międzypokoleniowa seniorów w Gminie Biała” od lipca do grudnia 2018r. 

ele ciekawych działań mających zaktywizować lokalną 
społeczność seniorów. Seniorzy uczestniczyli z młodzieżą w wyjeździe 
integracyjnym, gdzie wspólnie się poznawali, a także uczyli współpracy i jej 
dokumentowania na stronach www i portalach społecznościowy
wyjeździe został zorganizowany dla seniorów cykl warsztatów podczas 
którego ćwiczyli, śpiewali, tworzyli rękodzieło, a także 
samopoczucie i zdrowy wygląd. Dodatkowo, w ramach małych inicjatyw 
wolontariackich seniorzy realizowali mini projekty, które miały służyć im 
i najbliższemu otoczeniu. Zrealizowane między innymi takie inicjatywy jak 
budowa zadaszenia miejsca na ogniska, organizacja pikniku rodzinnego, 
wyjazd do sanktuarium na Górę św. Anny. Obok działań w Białej w Łączniku 

zespół teatralno-śpiewaczy, który w konwencji Teatru Ze 
Społecznością przygotował i przedstawił widowisko muzyczne o tym pt. „

”, o tym jakie zwyczaje i obrzędy weselne
miejscowej społeczności z dawien dawna . Na zakończenie powstała 

– portrety seniorów oraz otwarta dyskusja, w której 
seniorzy razem z młodzieżą podsumowali projekt i wypracowali wspólne cele 

Działania Fundacji „W rozwoju” w widoczny sposób nadały dynam
codziennemu życiu miasteczka. Za sprawą seniorów, a co za tym idzie także 
ich rodzin zwłaszcza w okresie letnim nie można było narzekać na nudę.

Przedstawiam Państwu wywiady z realizatorami i uczestnikami, a w nich 
o tym co działo się w projekcie. O wartości zrealizowanych działań. 

Państwo także kilka refleksji poprojektowych osób, które 
poprzez swój udział stały się jego częścią. 
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na Opolszczyźnie stała się 
centrum działań międzypokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych Fundacji 

Integracja wewnątrz-  
” od lipca do grudnia 2018r. 

ele ciekawych działań mających zaktywizować lokalną 
społeczność seniorów. Seniorzy uczestniczyli z młodzieżą w wyjeździe 
integracyjnym, gdzie wspólnie się poznawali, a także uczyli współpracy i jej 
dokumentowania na stronach www i portalach społecznościowych. Po 
wyjeździe został zorganizowany dla seniorów cykl warsztatów podczas 

 dbali o swoje 
samopoczucie i zdrowy wygląd. Dodatkowo, w ramach małych inicjatyw 

rojekty, które miały służyć im  
i najbliższemu otoczeniu. Zrealizowane między innymi takie inicjatywy jak 
budowa zadaszenia miejsca na ogniska, organizacja pikniku rodzinnego, 
wyjazd do sanktuarium na Górę św. Anny. Obok działań w Białej w Łączniku 

śpiewaczy, który w konwencji Teatru Ze 
Społecznością przygotował i przedstawił widowisko muzyczne o tym pt. „Jak 

weselne towarzyszyły 
Na zakończenie powstała 

portrety seniorów oraz otwarta dyskusja, w której 
seniorzy razem z młodzieżą podsumowali projekt i wypracowali wspólne cele 

Działania Fundacji „W rozwoju” w widoczny sposób nadały dynamikę 
codziennemu życiu miasteczka. Za sprawą seniorów, a co za tym idzie także 
ich rodzin zwłaszcza w okresie letnim nie można było narzekać na nudę. 

wywiady z realizatorami i uczestnikami, a w nich   
e. O wartości zrealizowanych działań. 

projektowych osób, które 



 
 

 

seniorów. Nie ma tego przepływu wiedzy, mądrości bycia, patrzenia na świat. 
Stąd też zrodził się pomysł stworzenia projektu międzypokoleniowego.
Projekt jest wieloaspektowy i zawiera kilka elementów, wzajemnie się 
uzupełniających. Rozpoczęliśmy od... wyjazdu do Istebnej.
 

 Z czego wynikł wyjazd do Istebnej?
   Wyjazd do Istebnej był pierwszym z elementów projektu, a jego głównym 
celem była integracja. Dwunastu seniorów i dwunastu młodych ludzi, których 
chcieliśmy oderwać od codziennej rzeczywistości 
pochodzą w gminy Biała, po to, aby mogli skupić się tylko na sobie. Na innym 
siebie poznaniu i na wzięciu udziału w warsztatach
stworzyły przestrzeń do poznania się, odpoczynku, pozyskania nowej wiedzy 
i podzielenia się zadaniami przy obmyślaniu i realizacji mini projektów. Na 
miejscu, w Białej nie udałoby nam się tego zrealizować, ponieważ pod koniec 
lipca seniorzy najczęściej dbają o ogródki i działki, zajmują się wnukami i mają 
sporo własnych obowiązków. Dlatego ten wyjazd w ścisłym gronie był 
kluczowym dla realizacji całego projektu.
 

 Podczas wyjazdu odbywały się jakieś szkolenia?
   Tak, podczas wyjazdu seniorzy i młodzież uczyli się jak prowadzić bloga: 
jakie teksty umieszczać, jak fotografować, jakie zdjęcia umieszczać, żeby 
wpisy były ciekawe. Tematyką, którą poruszaliśmy były czasy dzieciństwa 
seniorów: jak było kiedyś, jak się ubierano, w co się
wolny czas, jak wyglądały randki, obiady, więc całe życie obyczajowe. To 
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Magdalena Bury–Zadroga 
pomysłodawczyni i koordynatorka projektu , 
prezes Fundacji „W rozwoju”

 
 Skąd wziął się pomysł re
„Zakorzenieni. Integracja wewnątrz 
i międzypokoleniowa seniorów w Gminie 
Biała” i na czym on polega?
   Projekty międzypokoleniowe są dla 
mnie istotną kwestią w życiu społecznym. 
Jesteśmy tak bardzo zatomizowanym 
społeczeństwem, że wielopokoleniowość 
zanika i młodzi nie mają szansy 
obserwować i dorastać w towarzystwie 

seniorów. Nie ma tego przepływu wiedzy, mądrości bycia, patrzenia na świat. 
Stąd też zrodził się pomysł stworzenia projektu międzypokoleniowego.

ekt jest wieloaspektowy i zawiera kilka elementów, wzajemnie się 
uzupełniających. Rozpoczęliśmy od... wyjazdu do Istebnej. 

Z czego wynikł wyjazd do Istebnej? 
Wyjazd do Istebnej był pierwszym z elementów projektu, a jego głównym 

Dwunastu seniorów i dwunastu młodych ludzi, których 
chcieliśmy oderwać od codziennej rzeczywistości – bo oni się znają, wszyscy 
pochodzą w gminy Biała, po to, aby mogli skupić się tylko na sobie. Na innym 
siebie poznaniu i na wzięciu udziału w warsztatach. Góry i luźna atmosfera 
stworzyły przestrzeń do poznania się, odpoczynku, pozyskania nowej wiedzy 
i podzielenia się zadaniami przy obmyślaniu i realizacji mini projektów. Na 
miejscu, w Białej nie udałoby nam się tego zrealizować, ponieważ pod koniec 

seniorzy najczęściej dbają o ogródki i działki, zajmują się wnukami i mają 
sporo własnych obowiązków. Dlatego ten wyjazd w ścisłym gronie był 
kluczowym dla realizacji całego projektu. 

Podczas wyjazdu odbywały się jakieś szkolenia? 
du seniorzy i młodzież uczyli się jak prowadzić bloga: 

jakie teksty umieszczać, jak fotografować, jakie zdjęcia umieszczać, żeby 
wpisy były ciekawe. Tematyką, którą poruszaliśmy były czasy dzieciństwa 
seniorów: jak było kiedyś, jak się ubierano, w co się  bawiono, jak spędzano 
wolny czas, jak wyglądały randki, obiady, więc całe życie obyczajowe. To 
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Zadroga  
pomysłodawczyni i koordynatorka projektu , 
prezes Fundacji „W rozwoju” 

Skąd wziął się pomysł realizacji projekty 
„Zakorzenieni. Integracja wewnątrz  
i międzypokoleniowa seniorów w Gminie 

” i na czym on polega? 
Projekty międzypokoleniowe są dla 

mnie istotną kwestią w życiu społecznym. 
Jesteśmy tak bardzo zatomizowanym 
społeczeństwem, że wielopokoleniowość 
zanika i młodzi nie mają szansy 
obserwować i dorastać w towarzystwie 

seniorów. Nie ma tego przepływu wiedzy, mądrości bycia, patrzenia na świat. 
Stąd też zrodził się pomysł stworzenia projektu międzypokoleniowego. 

ekt jest wieloaspektowy i zawiera kilka elementów, wzajemnie się 

Wyjazd do Istebnej był pierwszym z elementów projektu, a jego głównym 
Dwunastu seniorów i dwunastu młodych ludzi, których 

bo oni się znają, wszyscy 
pochodzą w gminy Biała, po to, aby mogli skupić się tylko na sobie. Na innym 

. Góry i luźna atmosfera 
stworzyły przestrzeń do poznania się, odpoczynku, pozyskania nowej wiedzy  
i podzielenia się zadaniami przy obmyślaniu i realizacji mini projektów. Na 
miejscu, w Białej nie udałoby nam się tego zrealizować, ponieważ pod koniec 

seniorzy najczęściej dbają o ogródki i działki, zajmują się wnukami i mają 
sporo własnych obowiązków. Dlatego ten wyjazd w ścisłym gronie był 

du seniorzy i młodzież uczyli się jak prowadzić bloga: 
jakie teksty umieszczać, jak fotografować, jakie zdjęcia umieszczać, żeby 
wpisy były ciekawe. Tematyką, którą poruszaliśmy były czasy dzieciństwa 

bawiono, jak spędzano 
wolny czas, jak wyglądały randki, obiady, więc całe życie obyczajowe. To 



 
 

 

były pierwsze elementy związane z przekazywaniem wspomnień, które są 
zamieszczone na blogu. 
 

 Co działo się potem? 
   Uczestnicy po przyjeździe, w zespołach 
działania na rzecz mieszkańców, czyli
LOKALNEJ. 
Poprzez mini projekty pokazujemy, że wśród mieszkańców działają seniorzy, 
robią ciekawe rzeczy, że mogą współpracować z młodymi. Pokazujemy, że 
razem mogą realizować właśnie te mini projekty dla swoich społeczności,
czyli takie pomysły, idee, które wypływają z danej społeczności i ich potrzeb, 
i do tej społeczności wracają. Jednym z takich elementów zrealizowanych w 
grupie międzypokoleniowej był p
seniorzy z wnukami brali udział w różnych zabawach, grach i poczęstunku. 
Tym samym pokazujemy, że wspólne spędzanie czasu jest wartością samą w 
sobie. Młodzież zaproponowała, aby zorganizować warsztaty z make
seniorek i tak powstał kolejny mini projekt. Kupiliśmy też stojaki na rowery 
i pomogliśmy budować dach wiaty, w której seniorzy spotykają się latem. Te 
małe elementy pokazują nam, że młodzież chce i potrafi robić fantastyczne 
rzeczy na rzecz seniorów.
 

 Czy w całym projekcie uczestniczyli ci sami uczestnicy?
   Nie, kolejne działanie adresowaliśmy do seniorów i młodych, którzy chcieli 
realizować się artystycznie. Dlatego
kolejny element, polegający na tym, że w grupie 
zbieramy historie danej społeczności i oddajemy je tej społeczności w postaci 
spektaklu. Obecnie będzie to widowisko muzyczne, ponieważ grupa, z którą 
pracujemy chce więcej śpiewać, a mniej grać. I to jest ok. Młodzi są 
zobligowani, aby słuchać seniorów, ponieważ to oni mają wiedzę o historii 
związanej z danym miejscem, a właśnie ta historia jest bazą do tworzenia 
poszczególnych etiud w spektaklu. Widowisko okazało się dużym sukcesem 
udało nam się zebrać w jednym miejscu ponad 50 osób: 
dzieci i pokazać im, jak kiedyś wyglądało wesele i jak wiele zwyczajów 
pomału ulega zapomnieniu...
 

 A czy były jakieś działania tylko dla seniorów? Czy też aspekt 
międzypokoleniowości był
   Rzeczywiście, jednym z zadań projektu, była też integracja 
międzypokoleniowa. Zależało nam na tym, aby seniorzy z Gminy Biała poznali 
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były pierwsze elementy związane z przekazywaniem wspomnień, które są 
 

Uczestnicy po przyjeździe, w zespołach międzypokoleniowych, realizowali 
działania na rzecz mieszkańców, czyli MINIPROJEKTY DLA SPOŁECZNOŚCI 

Poprzez mini projekty pokazujemy, że wśród mieszkańców działają seniorzy, 
robią ciekawe rzeczy, że mogą współpracować z młodymi. Pokazujemy, że 
azem mogą realizować właśnie te mini projekty dla swoich społeczności,

czyli takie pomysły, idee, które wypływają z danej społeczności i ich potrzeb, 
i do tej społeczności wracają. Jednym z takich elementów zrealizowanych w 
grupie międzypokoleniowej był projekt pikniku rodzinnego, podczas którego 
seniorzy z wnukami brali udział w różnych zabawach, grach i poczęstunku. 
Tym samym pokazujemy, że wspólne spędzanie czasu jest wartością samą w 
sobie. Młodzież zaproponowała, aby zorganizować warsztaty z make
seniorek i tak powstał kolejny mini projekt. Kupiliśmy też stojaki na rowery 
i pomogliśmy budować dach wiaty, w której seniorzy spotykają się latem. Te 
małe elementy pokazują nam, że młodzież chce i potrafi robić fantastyczne 
rzeczy na rzecz seniorów. 

Czy w całym projekcie uczestniczyli ci sami uczestnicy? 
Nie, kolejne działanie adresowaliśmy do seniorów i młodych, którzy chcieli 

realizować się artystycznie. Dlatego TEATR ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ to 
kolejny element, polegający na tym, że w grupie międzypokoleniowej 
zbieramy historie danej społeczności i oddajemy je tej społeczności w postaci 
spektaklu. Obecnie będzie to widowisko muzyczne, ponieważ grupa, z którą 
pracujemy chce więcej śpiewać, a mniej grać. I to jest ok. Młodzi są 

słuchać seniorów, ponieważ to oni mają wiedzę o historii 
związanej z danym miejscem, a właśnie ta historia jest bazą do tworzenia 
poszczególnych etiud w spektaklu. Widowisko okazało się dużym sukcesem 
udało nam się zebrać w jednym miejscu ponad 50 osób: seniorów, młodzież, 
dzieci i pokazać im, jak kiedyś wyglądało wesele i jak wiele zwyczajów 
pomału ulega zapomnieniu... 

A czy były jakieś działania tylko dla seniorów? Czy też aspekt 
międzypokoleniowości był najważniejszy? 

Rzeczywiście, jednym z zadań projektu, była też integracja 
międzypokoleniowa. Zależało nam na tym, aby seniorzy z Gminy Biała poznali 
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były pierwsze elementy związane z przekazywaniem wspomnień, które są 

międzypokoleniowych, realizowali 
MINIPROJEKTY DLA SPOŁECZNOŚCI 

Poprzez mini projekty pokazujemy, że wśród mieszkańców działają seniorzy, 
robią ciekawe rzeczy, że mogą współpracować z młodymi. Pokazujemy, że 
azem mogą realizować właśnie te mini projekty dla swoich społeczności,  

czyli takie pomysły, idee, które wypływają z danej społeczności i ich potrzeb,  
i do tej społeczności wracają. Jednym z takich elementów zrealizowanych w 

rojekt pikniku rodzinnego, podczas którego 
seniorzy z wnukami brali udział w różnych zabawach, grach i poczęstunku. 
Tym samym pokazujemy, że wspólne spędzanie czasu jest wartością samą w 
sobie. Młodzież zaproponowała, aby zorganizować warsztaty z make-up dla 
seniorek i tak powstał kolejny mini projekt. Kupiliśmy też stojaki na rowery  
i pomogliśmy budować dach wiaty, w której seniorzy spotykają się latem. Te 
małe elementy pokazują nam, że młodzież chce i potrafi robić fantastyczne 

Nie, kolejne działanie adresowaliśmy do seniorów i młodych, którzy chcieli 
TEATR ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ to 

międzypokoleniowej 
zbieramy historie danej społeczności i oddajemy je tej społeczności w postaci 
spektaklu. Obecnie będzie to widowisko muzyczne, ponieważ grupa, z którą 
pracujemy chce więcej śpiewać, a mniej grać. I to jest ok. Młodzi są 

słuchać seniorów, ponieważ to oni mają wiedzę o historii 
związanej z danym miejscem, a właśnie ta historia jest bazą do tworzenia 
poszczególnych etiud w spektaklu. Widowisko okazało się dużym sukcesem - 

seniorów, młodzież, 
dzieci i pokazać im, jak kiedyś wyglądało wesele i jak wiele zwyczajów 

A czy były jakieś działania tylko dla seniorów? Czy też aspekt 

Rzeczywiście, jednym z zadań projektu, była też integracja 
międzypokoleniowa. Zależało nam na tym, aby seniorzy z Gminy Biała poznali 



 
 

 

się i stanowili dla siebie wsparcie ró
zrealizowaliśmy cykl WARSZTATÓW DLA SENIORÓW 
odpowiedź na potrzeby seniorów. Z badań, które przeprowadziliśmy przed 
projektem wynikało, że seniorzy potrzebują czegoś dla ducha, dla ciała i dla 
umysłu. Wobec tego odbyły się warsztaty rozwijające pamięć, warsztaty 
dotyczące zdrowego odżywiania, warsztaty tańców w kręgu i zajęcia z nornic 
walking. Były także warsztaty artystyczno 
Te wszystkie elementy pokazują nam, że wielopokoleniowość, która była 
kiedyś w naturalny sposób w rodzinach jest naprawdę potrzebna,
mimo myślenia o młodzieży, że nie jest zainteresowana życiem starszych, 
nasza młodzież projektowa wykazuje takie zainteresowanie, rzeczywiście z 
dużą ochotą drążą i pytają seniorów o to jak było kiedyś.
WYSTAWA ZDJĘĆ I PODSUMOWANIE. Chcieliśmy
uroczysty. Dlatego zorganizowaliśmy spotkanie dla jego uczestników, podczas 
którego obejrzeliśmy zdjęcia i wypracowaliśmy dalsze działania. Czyli 
zapytaliśmy seniorów i młodzież, jak chcieliby, aby tożsamy projekt wyglądał 
w przyszłości. Te wnioski posłużą nam do opracowania kolejnego projektu, 
który ufamy, że będzie już za rok
. 
 

Paweł Cieśla  
wolontariusz, fotograf na wyjeździe 
integracyjnym 
 

Jaką rolę pełniłeś w projekcie?
   W projekcie, jako wolontariusz 
wspomagałem organizację
integracyjnego do Istebnej. W czasie 
wyjazdu udało mi się także 
warsztat integrujący, związany 
z tworzeniem różnych przedmiotów prz
użyciu balonów modelinowych. O
tego promowałem projekt wśród 
młodzieży, wskazując k
z międzypokoleniowej współpracy przy 
realizacji lokalnych projektów
dokumentowałem przebieg górskiego 
wyjazdu. Między wyznaczonymi mi 
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się i stanowili dla siebie wsparcie również po zakończeniu projektu. 
zrealizowaliśmy cykl WARSZTATÓW DLA SENIORÓW  - to bezpośrednia 
odpowiedź na potrzeby seniorów. Z badań, które przeprowadziliśmy przed 
projektem wynikało, że seniorzy potrzebują czegoś dla ducha, dla ciała i dla 
umysłu. Wobec tego odbyły się warsztaty rozwijające pamięć, warsztaty 

odżywiania, warsztaty tańców w kręgu i zajęcia z nornic 
walking. Były także warsztaty artystyczno – plastyczne i śpiewania.
Te wszystkie elementy pokazują nam, że wielopokoleniowość, która była 
kiedyś w naturalny sposób w rodzinach jest naprawdę potrzebna,
mimo myślenia o młodzieży, że nie jest zainteresowana życiem starszych, 
nasza młodzież projektowa wykazuje takie zainteresowanie, rzeczywiście z 
dużą ochotą drążą i pytają seniorów o to jak było kiedyś. 
WYSTAWA ZDJĘĆ I PODSUMOWANIE. Chcieliśmy zakończyć projekt w sposób 
uroczysty. Dlatego zorganizowaliśmy spotkanie dla jego uczestników, podczas 
którego obejrzeliśmy zdjęcia i wypracowaliśmy dalsze działania. Czyli 
zapytaliśmy seniorów i młodzież, jak chcieliby, aby tożsamy projekt wyglądał 

yszłości. Te wnioski posłużą nam do opracowania kolejnego projektu, 
który ufamy, że będzie już za rok 

wolontariusz, fotograf na wyjeździe 

Jaką rolę pełniłeś w projekcie? 
W projekcie, jako wolontariusz 

organizację wyjazdu 
integracyjnego do Istebnej. W czasie 

także przeprowadzić 
warsztat integrujący, związany  
z tworzeniem różnych przedmiotów przy 
użyciu balonów modelinowych. Oprócz 
tego promowałem projekt wśród 
młodzieży, wskazując korzyści płynące  
z międzypokoleniowej współpracy przy 
realizacji lokalnych projektów. Dodatkowo 
dokumentowałem przebieg górskiego 
wyjazdu. Między wyznaczonymi mi 
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wnież po zakończeniu projektu. Dlatego 
to bezpośrednia 

odpowiedź na potrzeby seniorów. Z badań, które przeprowadziliśmy przed 
projektem wynikało, że seniorzy potrzebują czegoś dla ducha, dla ciała i dla 
umysłu. Wobec tego odbyły się warsztaty rozwijające pamięć, warsztaty 

odżywiania, warsztaty tańców w kręgu i zajęcia z nornic 
plastyczne i śpiewania. 

Te wszystkie elementy pokazują nam, że wielopokoleniowość, która była 
kiedyś w naturalny sposób w rodzinach jest naprawdę potrzebna, dlatego że  
mimo myślenia o młodzieży, że nie jest zainteresowana życiem starszych, 
nasza młodzież projektowa wykazuje takie zainteresowanie, rzeczywiście z 

zakończyć projekt w sposób 
uroczysty. Dlatego zorganizowaliśmy spotkanie dla jego uczestników, podczas 
którego obejrzeliśmy zdjęcia i wypracowaliśmy dalsze działania. Czyli 
zapytaliśmy seniorów i młodzież, jak chcieliby, aby tożsamy projekt wyglądał 

yszłości. Te wnioski posłużą nam do opracowania kolejnego projektu, 



 
 

 

zadaniami brałem czynny udział
grupy. 
 

 W jaki sposób znalazłeś się w tym projekcie
   Z Fundacją „W rozwoju” współpracuje od kilkunastu miesięcy. G
celem mojej obecności
integracyjnym w Istebnej, 
dwiema grupami – seniorami i młodzieżą
zabawy, wspólne planowanie i realizację postawionych celów
chciałem także odpocząć od zgiełku miasta i zawodowych obowiązków na 
uczelni nabywając kolejne doświadczenia w pracy pro
Współpraca międzypokoleniowa pozwala na realizację wielu wspaniałych 
przedsięwzięć uatrakcyjniających życie w małym ale jakże urokliwym 
miasteczku, jakim jest Biała
uczestnikom jak wiele zarówno starsi mogą n
wiele mogą skorzystać młodsi gdy poświę
i wsparcie ich w codziennej aktywności.
 

 Czy Tobie, jako wolontariuszowi 
i zaangażowanie ten projekt cos dał. Co 
   Projekt był dla mnie osobiście 
z poznaniem dwóch grup docelowych (młodzieży i seniorów), którym trzeba 
było uświadomić korzyści wynikające ze wspólnej dbałości o lokalne 
dziedzictwo. Początkowo byłem trochę sceptycznie nastawiony do 
wspólnego wyjazdu, myśląc, że zwycięży odpoczynek w malowniczym 
miejscu zamiast realizacji programu, w którym i tak partycypowali wszyscy 
zainteresowani; finalnie 
zrealizowany - przekazany i zrozumiany przez uczestników, którzy po 
zakończeniu wyjazdu przystąpili do zbierania historii i dokumentowania 
dziejów tamtejszego regionu. 
Poznałem wielu seniorów, których aktywno
zmieniając dotychczasowy sposób postrzegania tej grupy
i historii lokalnych ale także osobistych, które było dane mi wysłuchać 
wpłynęły na moją dalszą aktywność i zaciekawienie miejscowością Biała, 
którą podczas wakacji sumiennie odwiedzałem
inkubator pomysłów, związany z możliwością zgłaszania mini projektów 
usprawniających i uatrakcyjniających życie mieszkańcom 
seniorom jak i młodzieży), których realizacja 
powrocie z Istebnej integracja zogniskowała się

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014

zadaniami brałem czynny udział w szkoleniach, ćwiczeniach i grach z resztą 

sposób znalazłeś się w tym projekcie? 
„W rozwoju” współpracuje od kilkunastu miesięcy. G

mojej obecności było stworzenie takich warunków
integracyjnym w Istebnej, by umożliwić transfer wiedzy i doświadczeń między 

seniorami i młodzieżą, poprzez wzajemną integrację, 
zabawy, wspólne planowanie i realizację postawionych celów
chciałem także odpocząć od zgiełku miasta i zawodowych obowiązków na 
uczelni nabywając kolejne doświadczenia w pracy projektowej.
Współpraca międzypokoleniowa pozwala na realizację wielu wspaniałych 
przedsięwzięć uatrakcyjniających życie w małym ale jakże urokliwym 

, jakim jest Biała, dlatego też ważne było uświadomienie 
uczestnikom jak wiele zarówno starsi mogą nauczyć się od młodszych, i jak 

mogą skorzystać młodsi gdy poświęcą chwilę na wysłuchanie seniorów 
ie ich w codziennej aktywności. 

Tobie, jako wolontariuszowi – osobie poświęcającej prywatny czas 
i zaangażowanie ten projekt cos dał. Co z niego wyniosłeś dla siebie

dla mnie osobiście ciekawym doświadczeniem, związanym 
z poznaniem dwóch grup docelowych (młodzieży i seniorów), którym trzeba 
było uświadomić korzyści wynikające ze wspólnej dbałości o lokalne 

oczątkowo byłem trochę sceptycznie nastawiony do 
wspólnego wyjazdu, myśląc, że zwycięży odpoczynek w malowniczym 
miejscu zamiast realizacji programu, w którym i tak partycypowali wszyscy 
zainteresowani; finalnie – wszystko się udało, założony materiał zost

przekazany i zrozumiany przez uczestników, którzy po 
zakończeniu wyjazdu przystąpili do zbierania historii i dokumentowania 
dziejów tamtejszego regionu. Wspólny wyjazd okazał strzałem w dziesiątkę. 

oznałem wielu seniorów, których aktywność mnie totalnie zaskoczyła, 
zmieniając dotychczasowy sposób postrzegania tej grupy. W
i historii lokalnych ale także osobistych, które było dane mi wysłuchać 
wpłynęły na moją dalszą aktywność i zaciekawienie miejscowością Biała, 

wakacji sumiennie odwiedzałem. W pamięci zapadł mi także 
inkubator pomysłów, związany z możliwością zgłaszania mini projektów 
usprawniających i uatrakcyjniających życie mieszkańcom 
seniorom jak i młodzieży), których realizacja zbliżyła do siebie
powrocie z Istebnej integracja zogniskowała się wokół realizacji wspólnych 
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w szkoleniach, ćwiczeniach i grach z resztą 

„W rozwoju” współpracuje od kilkunastu miesięcy. Głównym 
takich warunków na wyjeździe 

by umożliwić transfer wiedzy i doświadczeń między 
, poprzez wzajemną integrację, 

zabawy, wspólne planowanie i realizację postawionych celów. Dodatkowo, 
chciałem także odpocząć od zgiełku miasta i zawodowych obowiązków na 

jektowej. 
Współpraca międzypokoleniowa pozwala na realizację wielu wspaniałych 
przedsięwzięć uatrakcyjniających życie w małym ale jakże urokliwym 

, dlatego też ważne było uświadomienie 
auczyć się od młodszych, i jak 

ą chwilę na wysłuchanie seniorów 

osobie poświęcającej prywatny czas  
z niego wyniosłeś dla siebie? 

ciekawym doświadczeniem, związanym  
z poznaniem dwóch grup docelowych (młodzieży i seniorów), którym trzeba 
było uświadomić korzyści wynikające ze wspólnej dbałości o lokalne 

oczątkowo byłem trochę sceptycznie nastawiony do 
wspólnego wyjazdu, myśląc, że zwycięży odpoczynek w malowniczym 
miejscu zamiast realizacji programu, w którym i tak partycypowali wszyscy 

wszystko się udało, założony materiał został 
przekazany i zrozumiany przez uczestników, którzy po 

zakończeniu wyjazdu przystąpili do zbierania historii i dokumentowania 
d okazał strzałem w dziesiątkę. 

ść mnie totalnie zaskoczyła, 
. Wiele mądrości  

i historii lokalnych ale także osobistych, które było dane mi wysłuchać 
wpłynęły na moją dalszą aktywność i zaciekawienie miejscowością Biała, 

pamięci zapadł mi także 
inkubator pomysłów, związany z możliwością zgłaszania mini projektów 
usprawniających i uatrakcyjniających życie mieszkańcom Białej (zarówno 

siebie obie grupy. Po 
wokół realizacji wspólnych 



 
 

 

celów, których beneficjentami są wszyscy mieszkańcy
Wyjazd był także świetną sposobnością do wypoczynku:
smaczne, dostosowane 
Aquapark obok naszego hotelu… K
wystarczająco dużo mogłem przy okazji lepiej poznać pobliskie miejscowości
(Ustroń, Wisła, Koniaków. N
najbardziej wszystkich zaktywizowała (moje zdjęcie jest tego żywym 
dowodem), no a też fajnym wspomnieniem są warsztaty prowadzane przez 
młodzież dotyczące obsługi smartfona (
seniorzy mogli potem zbierać historie i dokum
związaną z regionem wokół Białej
 
 
 

 

 Magda, prowadziłaś szkolenie z 
miałaś założenia, przecież Twoimi uczniami byli nie tylko młodzi, korzystający 
z Facebooka na codzień ludzie ale także seniorzy, którzy często nie potrafią 
obsłużyć smartfona? 
   Chciałam zintegrować
z fotografii komórkowej i blogowania. Zajęcia polegały na wymianie wiedzy 
i doświadczeń między wykładowcą, a całą grupą oraz pomiędzy młodzieżą 
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celów, których beneficjentami są wszyscy mieszkańcy miasteczka.
Wyjazd był także świetną sposobnością do wypoczynku: jedzenie było bardzo 
smaczne, dostosowane do indywidualnych preferencji, no i ten mini 
Aquapark obok naszego hotelu… Korzystając z czasu wolnego, którego było 
wystarczająco dużo mogłem przy okazji lepiej poznać pobliskie miejscowości

ń, Wisła, Koniaków. Na zakończenie – zabawa w plemiona chy
rdziej wszystkich zaktywizowała (moje zdjęcie jest tego żywym 

też fajnym wspomnieniem są warsztaty prowadzane przez 
ż dotyczące obsługi smartfona (aparatu, dyktafonu), dzięki czemu 

seniorzy mogli potem zbierać historie i dokumentować swą tożsamość 
związaną z regionem wokół Białej. 

Magdalena Kurowska
wykładowca/trener w projekcie, 
wolontariuszka 
 

 Na czym polegało Twoje zadanie 
w projekcie? 
   Moim zadaniem było 
przygotować uczestników projektu 
do multimedialnej części ich 
zadania. Poprzez warsztaty 
z fotografii komórkowej i podstaw 
blogowania uczestnicy zdobywali 
poczucie, że tworzenie treści takich 
jak zdjęcie, wpis na blogu
nagranie audio jest w zasięgu ręki 
i każdy może je zrobić

Magda, prowadziłaś szkolenie z tworzenia wpisów w social mediach. Jakie 
, przecież Twoimi uczniami byli nie tylko młodzi, korzystający 

z Facebooka na codzień ludzie ale także seniorzy, którzy często nie potrafią 

Chciałam zintegrować grupy młodzieży i seniorów przy
z fotografii komórkowej i blogowania. Zajęcia polegały na wymianie wiedzy 
i doświadczeń między wykładowcą, a całą grupą oraz pomiędzy młodzieżą 
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miasteczka. 
jedzenie było bardzo 

erencji, no i ten mini 
orzystając z czasu wolnego, którego było 

wystarczająco dużo mogłem przy okazji lepiej poznać pobliskie miejscowości 
zabawa w plemiona chyba 

rdziej wszystkich zaktywizowała (moje zdjęcie jest tego żywym 
też fajnym wspomnieniem są warsztaty prowadzane przez 

aparatu, dyktafonu), dzięki czemu 
entować swą tożsamość 

Magdalena Kurowska  
wykładowca/trener w projekcie, 

Na czym polegało Twoje zadanie 

Moim zadaniem było 
przygotować uczestników projektu 
do multimedialnej części ich 
zadania. Poprzez warsztaty  
z fotografii komórkowej i podstaw 
blogowania uczestnicy zdobywali 
poczucie, że tworzenie treści takich 
jak zdjęcie, wpis na blogu, czy 
nagranie audio jest w zasięgu ręki  

robić.  

tworzenia wpisów w social mediach. Jakie 
, przecież Twoimi uczniami byli nie tylko młodzi, korzystający  

z Facebooka na codzień ludzie ale także seniorzy, którzy często nie potrafią 

i seniorów przy warsztatach  
z fotografii komórkowej i blogowania. Zajęcia polegały na wymianie wiedzy  
i doświadczeń między wykładowcą, a całą grupą oraz pomiędzy młodzieżą  



 
 

 

i seniorami. Drugim założeniem było to, że każdy może tworzyć treści 
multimedialne, nawet bez użyci
obie generacje mogły wyzwolić w sobie wewnętrznego twórcę, który zgodnie 
z podstawowymi założeniami mógł kreować lub dokumentować otaczającą 
go/ją rzeczywistość. Zależało mi, aby uczestnicy poznali warsztat tworzen
fotografii (np. kompozycja, światło) oraz jak od strony technicznej zacząć 
rozmawiać jako zbieracz historii. Nie bez znaczenia jest fakt użycia 
multimediów - to z nimi często stykają się młodzi ludzie w mediach 
społecznościowych, które odchodzą od język
form wideo, foto i audio. Tym samym social media i multimedia miały stać się 
mostem łączącym młodzież i seniorów. 
 

 Czy praca z grupami międzypokoleniowymi jest ważna, jak uważasz?
    Tak, oczywiście. Chociażby z powodu  int
znalezienia wspólnego języka poprzez wspólną pracę z multimediami 
nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi zwłaszcza w mediach 
społecznościowych (znanych głównie młodzieży). To także ważne ze względu 
na potrzebę zachowani
i wiedzy/mądrości z nim związanym. Po trzecie to było ważne dla poczucia 
pewności siebie w otaczającym świecie pełnym nowych rozwiązań 
technologicznych.  
 

 Jak byś podsumowała wydarzenia, których byłaś częścią
   Entuzjazm organizatorów, wolontariuszy i wykładowców udzielał się 
uczestnikom projektu. Sami też seniorzy byli niezwykle energiczną grupą, która 
była otwarta na nowości i młodzież z nimi współpracującą. Liderzy obu grup 
sprawnie działali w swoich grupach w kontek
realizacji. Gdybym miała coś zmienić, to wydłużyłabym okres trwania 
projektu, tak, by zaplanowane działania odbywały się cyklicznie 
razy w roku. W ten sposób mogłabym dłużej pracować nad powyższymi 
umiejętnościami, które w społeczeństwie informacji i technologii są kluczowe. 
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i seniorami. Drugim założeniem było to, że każdy może tworzyć treści 
multimedialne, nawet bez użycia specjalistycznego sprzętu. W ten sposób 
obie generacje mogły wyzwolić w sobie wewnętrznego twórcę, który zgodnie 
z podstawowymi założeniami mógł kreować lub dokumentować otaczającą 
go/ją rzeczywistość. Zależało mi, aby uczestnicy poznali warsztat tworzen
fotografii (np. kompozycja, światło) oraz jak od strony technicznej zacząć 
rozmawiać jako zbieracz historii. Nie bez znaczenia jest fakt użycia 

to z nimi często stykają się młodzi ludzie w mediach 
społecznościowych, które odchodzą od języka pisanego na rzecz krótkich 
form wideo, foto i audio. Tym samym social media i multimedia miały stać się 

łączącym młodzież i seniorów.  

Czy praca z grupami międzypokoleniowymi jest ważna, jak uważasz?
Chociażby z powodu  integracji obu generacji i próby 

znalezienia wspólnego języka poprzez wspólną pracę z multimediami 
nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi zwłaszcza w mediach 
społecznościowych (znanych głównie młodzieży). To także ważne ze względu 
na potrzebę zachowania pamięci o odchodzącym pokoleniu 
i wiedzy/mądrości z nim związanym. Po trzecie to było ważne dla poczucia 
pewności siebie w otaczającym świecie pełnym nowych rozwiązań 

podsumowała wydarzenia, których byłaś częścią? 
zm organizatorów, wolontariuszy i wykładowców udzielał się 

uczestnikom projektu. Sami też seniorzy byli niezwykle energiczną grupą, która 
była otwarta na nowości i młodzież z nimi współpracującą. Liderzy obu grup 
sprawnie działali w swoich grupach w kontekście generowania pomysłów do 
realizacji. Gdybym miała coś zmienić, to wydłużyłabym okres trwania 
projektu, tak, by zaplanowane działania odbywały się cyklicznie 
razy w roku. W ten sposób mogłabym dłużej pracować nad powyższymi 

które w społeczeństwie informacji i technologii są kluczowe. 
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i seniorami. Drugim założeniem było to, że każdy może tworzyć treści 
a specjalistycznego sprzętu. W ten sposób 

obie generacje mogły wyzwolić w sobie wewnętrznego twórcę, który zgodnie 
z podstawowymi założeniami mógł kreować lub dokumentować otaczającą 
go/ją rzeczywistość. Zależało mi, aby uczestnicy poznali warsztat tworzenia 
fotografii (np. kompozycja, światło) oraz jak od strony technicznej zacząć 
rozmawiać jako zbieracz historii. Nie bez znaczenia jest fakt użycia 

to z nimi często stykają się młodzi ludzie w mediach 
a pisanego na rzecz krótkich 

form wideo, foto i audio. Tym samym social media i multimedia miały stać się 

Czy praca z grupami międzypokoleniowymi jest ważna, jak uważasz? 
egracji obu generacji i próby 

znalezienia wspólnego języka poprzez wspólną pracę z multimediami - 
nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi zwłaszcza w mediach 
społecznościowych (znanych głównie młodzieży). To także ważne ze względu 

a pamięci o odchodzącym pokoleniu  
i wiedzy/mądrości z nim związanym. Po trzecie to było ważne dla poczucia 
pewności siebie w otaczającym świecie pełnym nowych rozwiązań 

zm organizatorów, wolontariuszy i wykładowców udzielał się 
uczestnikom projektu. Sami też seniorzy byli niezwykle energiczną grupą, która 
była otwarta na nowości i młodzież z nimi współpracującą. Liderzy obu grup 

ście generowania pomysłów do 
realizacji. Gdybym miała coś zmienić, to wydłużyłabym okres trwania 
projektu, tak, by zaplanowane działania odbywały się cyklicznie - np. kilka 
razy w roku. W ten sposób mogłabym dłużej pracować nad powyższymi 

które w społeczeństwie informacji i technologii są kluczowe.  



 
 

 

Grażyna Koszmaniuk
prezes Klubu Seniora w Białej, liderka społeczna
 
 Pani Grażyno, jest Pani prezeską Klubu Seniora 
w Białej, w projekcie „Zakorzenieni” dzieje się bardzo 
tak wiele, że ja się zastanawiam jak Pani sobie radzi 
z rekrutacją i koordynacja seniorów w tych , często 
wolontariackich działaniach?

    Jestem bardzo zadowolona, że w ogóle się co
dzieje. A bardzo dużo się dzieje, bo mamy 
kumulację wszystkich działań. Trudno się 
co ma się dziać – ponieważ tak wiele nam się udało. My cały czas 
pracujemy. Nie mamy chwili wolnego. Mamy wiele planów i je realizujemy. 
Udaje nam się to wszystko jakoś załatwić. Chcemy jeszcze pojechać 
zobaczyć Panoramę Racławicką, 
naszych emerytów – a jest nas 150 osób zrzeszonych 
 

 Ale to miejsce na ognisko
   No, to dopiero jest w trakcie budowy. Boż
weszliśmy! Ja tak chodziłam i 
Co nie podoba Ci się? A tu był busz 
Myśmy tu mieli biuro i poprosiłam burmistrza, że byśmy chcieli miejsce dla 
emerytów na ognisko. Nie było problemu, więc napisałam pism
o pozwolenie na wycięcie tych chaszczy, to żeśmy wykarczowali. Ale mi 
ciągle się nie podobało. Teraz mamy grill, wiatę
i zorganizowaliśmy piknik dla rodzin, też z mini projektów.
Zresztą wiele rzeczy się tu dzieje właśnie z 
Nordic walking z panią Justyną, tań
Anny – tu musieliśmy dofinansować wyjazd ale udało nam się zorganizować 
pieniążki, żeby wystarczyło i było cudnie.
 

 Gdyby była szansa żeby coś zrobi
chciała najbardziej dla swoich seniorów?
   Wyjazdy są dobre. To nie muszą być nie wiadomo jakie wyjazdy. 
mogą być, takie jednodniowe. 
śpiewanie – mamy z super śpiewak
przychodzi jak jest ciepło, teraz, gdy robi się chłodniej wieczorem, to 
osób przychodzi. Teraz też
zapisało.  
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Koszmaniuk-Krochta 
prezes Klubu Seniora w Białej, liderka społeczna 

Pani Grażyno, jest Pani prezeską Klubu Seniora  
w Białej, w projekcie „Zakorzenieni” dzieje się bardzo 

że ja się zastanawiam jak Pani sobie radzi  
i koordynacja seniorów w tych , często 

wolontariackich działaniach? 

adowolona, że w ogóle się coś 
o się dzieje, bo mamy 

kumulację wszystkich działań. Trudno się połapać 
ponieważ tak wiele nam się udało. My cały czas 

pracujemy. Nie mamy chwili wolnego. Mamy wiele planów i je realizujemy. 
Udaje nam się to wszystko jakoś załatwić. Chcemy jeszcze pojechać 
zobaczyć Panoramę Racławicką, chcemy jabłka z Grudyni załatwić

jest nas 150 osób zrzeszonych w tej chwili.

na ognisko, gdzie teraz stoimy macie ładne… 
No, to dopiero jest w trakcie budowy. Boże! A jak tu było, jak my tutaj 

weszliśmy! Ja tak chodziłam i patrzyłam, jak się do tego zabrać. Pytali mnie, 
Co nie podoba Ci się? A tu był busz - pełno krzaków było z każdej strony. 
Myśmy tu mieli biuro i poprosiłam burmistrza, że byśmy chcieli miejsce dla 
emerytów na ognisko. Nie było problemu, więc napisałam pism
o pozwolenie na wycięcie tych chaszczy, to żeśmy wykarczowali. Ale mi 

odobało. Teraz mamy grill, wiatę postawiliśmy z 
i zorganizowaliśmy piknik dla rodzin, też z mini projektów.  
Zresztą wiele rzeczy się tu dzieje właśnie z tego projektu „ZAKORZENIENI”. 

Justyną, tańce w kręgu, pojechaliśmy na Górę świętej 
tu musieliśmy dofinansować wyjazd ale udało nam się zorganizować 

pieniążki, żeby wystarczyło i było cudnie. 

Gdyby była szansa żeby coś zrobić jeszcze podobnego, to co by Pani 
chciała najbardziej dla swoich seniorów? 

Wyjazdy są dobre. To nie muszą być nie wiadomo jakie wyjazdy. 
mogą być, takie jednodniowe. Najwięcej chętnych jest na nordic 

mamy z super śpiewakiem zajęcia, na wyjazdy. Najwięcej osób 
przychodzi jak jest ciepło, teraz, gdy robi się chłodniej wieczorem, to 
osób przychodzi. Teraz też mamy kurs komputerowy – to 15 osób już się 
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ponieważ tak wiele nam się udało. My cały czas 
pracujemy. Nie mamy chwili wolnego. Mamy wiele planów i je realizujemy. 
Udaje nam się to wszystko jakoś załatwić. Chcemy jeszcze pojechać 

Grudyni załatwić dla 
tej chwili. 

 
! A jak tu było, jak my tutaj 

patrzyłam, jak się do tego zabrać. Pytali mnie, 
pełno krzaków było z każdej strony. 

Myśmy tu mieli biuro i poprosiłam burmistrza, że byśmy chcieli miejsce dla 
emerytów na ognisko. Nie było problemu, więc napisałam pismo  
o pozwolenie na wycięcie tych chaszczy, to żeśmy wykarczowali. Ale mi 

postawiliśmy z mini projektu  

tego projektu „ZAKORZENIENI”. 
ce w kręgu, pojechaliśmy na Górę świętej 

tu musieliśmy dofinansować wyjazd ale udało nam się zorganizować 

ć jeszcze podobnego, to co by Pani 

Wyjazdy są dobre. To nie muszą być nie wiadomo jakie wyjazdy. Krótsze 
ordic walking, na 

iem zajęcia, na wyjazdy. Najwięcej osób 
przychodzi jak jest ciepło, teraz, gdy robi się chłodniej wieczorem, to mniej 

to 15 osób już się 



 
 

 

 
   W Łączniku, w grupie międzypokoleniowej p
Uczyłam – jak zwykle - 
zgodnie z lokalną tradycją.
warsztatów z podstawowymi elementami wiedzy o pieśniach oraz 
wykonywaniem ich w sposób niestylizowany, z
pracowałam to Ślązacy. 
Moją rolą było także konsultowanie wykorzystania pieśni w przedstawieniu 
finalizującym projekt oraz wspieranie grupy podczas występu.
 

 Ciekawa jestem co udało Ci się zrealizować podczas projektowych 
warsztatów i jakie mam spostrzeżenia z pracy z nich?
   Celem warsztatów było
pieśni ludowych. Założeniem stało się przeprowadzenie szkolenia 
z wykorzystaniem potencjału osób posiadających różne doświadczenia 
śpiewacze. Chór "Seniores"
uczestniczyli w moich zajęciach,
lubiących śpiew oraz wspólne spotkania mieszkańców kilku okolicznych wsi. 
Prowadzony jest przez osobę wykształconą muzycznie i jego sposób 
śpiewania nawiązuje do nauczanego w szkołach muzyc
tworzących chór to uczniowie lub absolwenci szkół muzycznych śpiewem 
nawiązujący do bel canto. Natomiast pozostała część, którą stanowią przede 
wszystkim seniorzy, śpiewa tak, jak od dziecka słyszała w swojej wsi, 
z zachowaniem niektórych
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Iwona Wylęgała
etnolog, instruktorka śpiewu 
tradycyjnego
 

 Iwono, jesteś znana jako 
propagatorka 
tradycyjnych pieśni 
śląskich, do których 
zainteresowaniem zarażasz 
uczestników swoich 
warsztatów i koncertów. 
Jaką rolę tym razem 
pełniłaś? 

W Łączniku, w grupie międzypokoleniowej prowadziłam warsz
 śląskich pieśni ludowych oraz sposobu śpiewania 

zgodnie z lokalną tradycją. Ciekawym było zapoznawanie uczestników 
warsztatów z podstawowymi elementami wiedzy o pieśniach oraz 

em ich w sposób niestylizowany, zwłaszcza, ze grupa z którą 
 

także konsultowanie wykorzystania pieśni w przedstawieniu 
finalizującym projekt oraz wspieranie grupy podczas występu. 

Ciekawa jestem co udało Ci się zrealizować podczas projektowych 
am spostrzeżenia z pracy z nich? 

było edukowanie w zakresie śpiewu tradycyjnego oraz 
pieśni ludowych. Założeniem stało się przeprowadzenie szkolenia 
z wykorzystaniem potencjału osób posiadających różne doświadczenia 
śpiewacze. Chór "Seniores" (miejscowy chór), którego niektórzy członko

estniczyli w moich zajęciach, to wielopokoleniowa grupa skupiająca 
lubiących śpiew oraz wspólne spotkania mieszkańców kilku okolicznych wsi. 
Prowadzony jest przez osobę wykształconą muzycznie i jego sposób 
śpiewania nawiązuje do nauczanego w szkołach muzycznych. Część osób 
tworzących chór to uczniowie lub absolwenci szkół muzycznych śpiewem 
nawiązujący do bel canto. Natomiast pozostała część, którą stanowią przede 
wszystkim seniorzy, śpiewa tak, jak od dziecka słyszała w swojej wsi, 
z zachowaniem niektórych cech śpiewu tradycyjnego. Obie grupy tak, jak 
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Iwona Wylęgała 
etnolog, instruktorka śpiewu 
tradycyjnego 

Iwono, jesteś znana jako 
propagatorka 
tradycyjnych pieśni 
śląskich, do których 
zainteresowaniem zarażasz 
uczestników swoich 
warsztatów i koncertów. 
Jaką rolę tym razem 

warsztaty wokalne. 
oraz sposobu śpiewania 

apoznawanie uczestników 
warsztatów z podstawowymi elementami wiedzy o pieśniach oraz 

właszcza, ze grupa z którą 

także konsultowanie wykorzystania pieśni w przedstawieniu 
 

Ciekawa jestem co udało Ci się zrealizować podczas projektowych 

edukowanie w zakresie śpiewu tradycyjnego oraz 
pieśni ludowych. Założeniem stało się przeprowadzenie szkolenia  
z wykorzystaniem potencjału osób posiadających różne doświadczenia 

hór), którego niektórzy członkowie 
to wielopokoleniowa grupa skupiająca 

lubiących śpiew oraz wspólne spotkania mieszkańców kilku okolicznych wsi. 
Prowadzony jest przez osobę wykształconą muzycznie i jego sposób 

znych. Część osób 
tworzących chór to uczniowie lub absolwenci szkół muzycznych śpiewem 
nawiązujący do bel canto. Natomiast pozostała część, którą stanowią przede 
wszystkim seniorzy, śpiewa tak, jak od dziecka słyszała w swojej wsi,  

cech śpiewu tradycyjnego. Obie grupy tak, jak 



 
 

 

większość ludzi w Polsce, nie mają świadomości, że są to dwa różne muzyczne 
światy z odmiennym podejściem do muzyki. Wynika to z braku edukacji na 
temat muzycznej kultury ludowej oraz istniejących na jej temat
stereotypów.  
Chór "Seniores" ma zróżnicowany repertuar, zawierający zarówno piosenki 
popularne, jak i skomponowane dla klasycznie ustawionych głosów. Sięga 
również po najbardziej znane w regionie piosenki ludowe. Skutkiem tego 
trudno często zgrać się w śpiewie osobom śpiewającym w różnych 
technikach. Bywa to frustrujące zwłaszcza dla seniorów, którzy te trudności 
tłumaczą swoim brakiem wykształcenia muzycznego. Tymczasem jest to 
całkiem naturalne, gdyż tradycyjne śpiewanie, zwane też ludowym w
innych technik. Rozwiązaniem tej sytuacji jest zapoznanie całej grupy 
z techniką śpiewu pełnym głosem, właściwą tradycyjnemu wykonawstwu 
oraz ukazanie cech charakterystycznych, funkcji oraz natury pieśni ludowych. 
Wykorzystując różne doświadczenia mu
pokazać i nazwać wyczuwane nieraz intuicyjnie różnice między muzyką 
klasyczną a ludową czy wi
pomaga zrozumieć na czym polega wartość muzyki prostych ludzi ze wsi, 
dlaczego zwana jest sztuką. Pozwala to nie tylko uzmysłowić sobie czego 
można się spodziewać w zetknięciu z muzyką ludową, ale też przypomnieć 
o ważnej roli starszego pokolenia w transmisji 
wyznaczającej tradycyjność tej muzyki. 
Doświadczanie muzyki lu
czym polega śpiewanie według tradycyjnego wzorca i gdzie w jego ramach 
jest miejsce na kreatywność czyli zwrócenie uwagi nie tylko na zachowawczy, 
ale także na twórczy aspekt folkloru. Przykładem stało się two
wariantów nauczanych pieśni poprzez zmianę nazw miejscowych, wyrazów 
gwarowych, przy aktywnym udziale zwłaszcza starszych osób, 
a wzbogacając wiedzę młodszych. Skutkiem przeprowadzonych zajęć 
wokalnych zrealizowane zostało jeszcze jedno za
wzbogacenie repertuaru chóru o pieśni tradycyjne, które w ich wsiach się nie 
zachowały i nie wiedziano, jak je pozyskać.  
 

 W Twojej odpowiedzi słychać ogromną wiedzę na temat muzyki, i jej 
różnorodności nie tylko ze względu na melody
wykonania. Masz chyba misję aby krzewić tę właśnie wiedzę, co?
   Muzyka ludowa w woj. opolskim dostępna jest prawie zawsze w postaci 
stylizowanej. Na scenie oraz w mediach taką właśnie  muzykę się promuje 
i nazywa tradycyjną. Dodatkow
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większość ludzi w Polsce, nie mają świadomości, że są to dwa różne muzyczne 
światy z odmiennym podejściem do muzyki. Wynika to z braku edukacji na 
temat muzycznej kultury ludowej oraz istniejących na jej temat

Chór "Seniores" ma zróżnicowany repertuar, zawierający zarówno piosenki 
popularne, jak i skomponowane dla klasycznie ustawionych głosów. Sięga 
również po najbardziej znane w regionie piosenki ludowe. Skutkiem tego 

grać się w śpiewie osobom śpiewającym w różnych 
technikach. Bywa to frustrujące zwłaszcza dla seniorów, którzy te trudności 
tłumaczą swoim brakiem wykształcenia muzycznego. Tymczasem jest to 
całkiem naturalne, gdyż tradycyjne śpiewanie, zwane też ludowym w
innych technik. Rozwiązaniem tej sytuacji jest zapoznanie całej grupy 
z techniką śpiewu pełnym głosem, właściwą tradycyjnemu wykonawstwu 
oraz ukazanie cech charakterystycznych, funkcji oraz natury pieśni ludowych. 
Wykorzystując różne doświadczenia muzyczne uczestników warsztatów należy 
pokazać i nazwać wyczuwane nieraz intuicyjnie różnice między muzyką 
klasyczną a ludową czy wiejską. Budowana w ten sposób świadomość 
pomaga zrozumieć na czym polega wartość muzyki prostych ludzi ze wsi, 

est sztuką. Pozwala to nie tylko uzmysłowić sobie czego 
można się spodziewać w zetknięciu z muzyką ludową, ale też przypomnieć 
o ważnej roli starszego pokolenia w transmisji międzypokoleniowej 
wyznaczającej tradycyjność tej muzyki.  
Doświadczanie muzyki ludowej podczas warsztatów to też pokazywanie na 
czym polega śpiewanie według tradycyjnego wzorca i gdzie w jego ramach 
jest miejsce na kreatywność czyli zwrócenie uwagi nie tylko na zachowawczy, 
ale także na twórczy aspekt folkloru. Przykładem stało się two
wariantów nauczanych pieśni poprzez zmianę nazw miejscowych, wyrazów 
gwarowych, przy aktywnym udziale zwłaszcza starszych osób, 
a wzbogacając wiedzę młodszych. Skutkiem przeprowadzonych zajęć 
wokalnych zrealizowane zostało jeszcze jedno założenie, jakim jest 
wzbogacenie repertuaru chóru o pieśni tradycyjne, które w ich wsiach się nie 
zachowały i nie wiedziano, jak je pozyskać.   

W Twojej odpowiedzi słychać ogromną wiedzę na temat muzyki, i jej 
różnorodności nie tylko ze względu na melodykę ale też na sposób 
wykonania. Masz chyba misję aby krzewić tę właśnie wiedzę, co?

Muzyka ludowa w woj. opolskim dostępna jest prawie zawsze w postaci 
stylizowanej. Na scenie oraz w mediach taką właśnie  muzykę się promuje 
i nazywa tradycyjną. Dodatkowo wskutek polityki władz w PRL wobec folkloru 
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większość ludzi w Polsce, nie mają świadomości, że są to dwa różne muzyczne 
światy z odmiennym podejściem do muzyki. Wynika to z braku edukacji na 
temat muzycznej kultury ludowej oraz istniejących na jej temat negatywnych 

Chór "Seniores" ma zróżnicowany repertuar, zawierający zarówno piosenki 
popularne, jak i skomponowane dla klasycznie ustawionych głosów. Sięga 
również po najbardziej znane w regionie piosenki ludowe. Skutkiem tego 

grać się w śpiewie osobom śpiewającym w różnych 
technikach. Bywa to frustrujące zwłaszcza dla seniorów, którzy te trudności 
tłumaczą swoim brakiem wykształcenia muzycznego. Tymczasem jest to 
całkiem naturalne, gdyż tradycyjne śpiewanie, zwane też ludowym wymaga 
innych technik. Rozwiązaniem tej sytuacji jest zapoznanie całej grupy  
z techniką śpiewu pełnym głosem, właściwą tradycyjnemu wykonawstwu 
oraz ukazanie cech charakterystycznych, funkcji oraz natury pieśni ludowych. 

zyczne uczestników warsztatów należy 
pokazać i nazwać wyczuwane nieraz intuicyjnie różnice między muzyką 

jską. Budowana w ten sposób świadomość 
pomaga zrozumieć na czym polega wartość muzyki prostych ludzi ze wsi, 

est sztuką. Pozwala to nie tylko uzmysłowić sobie czego 
można się spodziewać w zetknięciu z muzyką ludową, ale też przypomnieć  

iędzypokoleniowej 

dowej podczas warsztatów to też pokazywanie na 
czym polega śpiewanie według tradycyjnego wzorca i gdzie w jego ramach 
jest miejsce na kreatywność czyli zwrócenie uwagi nie tylko na zachowawczy, 
ale także na twórczy aspekt folkloru. Przykładem stało się tworzenie lokalnych 
wariantów nauczanych pieśni poprzez zmianę nazw miejscowych, wyrazów 
gwarowych, przy aktywnym udziale zwłaszcza starszych osób,  
a wzbogacając wiedzę młodszych. Skutkiem przeprowadzonych zajęć 

łożenie, jakim jest 
wzbogacenie repertuaru chóru o pieśni tradycyjne, które w ich wsiach się nie 

W Twojej odpowiedzi słychać ogromną wiedzę na temat muzyki, i jej 
kę ale też na sposób 

wykonania. Masz chyba misję aby krzewić tę właśnie wiedzę, co? 
Muzyka ludowa w woj. opolskim dostępna jest prawie zawsze w postaci 

stylizowanej. Na scenie oraz w mediach taką właśnie  muzykę się promuje  
o wskutek polityki władz w PRL wobec folkloru 



 
 

 

polegającej m.in. na wspieraniu jej wizji reprezentowanej przez działalność 
zespołów pieśni i tańca, muzyka ludowa obecnie nacechowana jest 
negatywnym stereotypem jako synomim "obciachu". Wobec braku 
wiadomości o jej tradycyjnym obliczu w edukacji szkolnej oraz niemożności 
zetknięcia się z nią w terenie, mieszkańcy opolskiego nie mają możliwości 
zweryfikowania spojrzenia na tradycyjną muzykę wiejską we własnym 
zakresie. Uczestnictwo w warsztatach wokalnych daje 
z żywą muzyką ludową, umożliwia edukację poprzez zbieranie własnych 
doświadczeń poprzez eksperymentowanie z głosem. Czynne uczestnictwo 
powoduje lepsze przyswajanie oraz zapamiętywanie. Nauka śpiewu i pieśni 
jest cenna zwłaszcza wtedy, g
zapomniane. Tak jak to miało miejsce w tym wypadku: Ślązacy ze wsi uczyli 
zarejestrowanych w ubiegłym wieku pieśni, których już w ich wsiach nie ma. 
Jest natomiast chęć do śpiewu oraz zbawienne jego skutki. Bo
śpiewania się zaczyna to na nim się nie poprzestaje. Pieśni ludowe prowokują 
wspomnienia, dyskusje o tym jak kiedyś się żyło, kieruje uwagę na ludzi 
starszych, których rola w życiu kulturalnym i społecznym jest we 
współczesnych marginalizowana. Śp
z młodszym pokoleniem, inspiruje tych ostatnich do poszukiwań własnych 
korzeni, śledzenia historii rodzin.    
 

  To chyba dobrze, że Fundacja „W rozwoju” stworzyła możliwość do 
popracowania z tematem tożsamości, poprzez 
które stały się najważniejszą składową przedstawienia?
   Działania tego typu są niezwykle potrzebne w skali całego kraju, ale 
szczególnie istotne w takim regionie jak Śląsk Opolski. Nie chodzi bowiem tylko 
o organizowanie wydarzeń kulturalnych, ustanawianie ich niejako z zewnątrz, 
ale o wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej jako czynnika 
kulturotwórczego. Potencjał ów wydobyto i określono za pomocą narzędzi 
w postaci zebrania historii z życia seniorów oraz zajęć w
efekty połączono w działaniach teatralnych. Wartość tego typu projektów to 
nie tylko edukacja kulturowa, ale także kształtowanie aktywnej postawy 
wobec własnej kultury - uczestnicy w dużej mierze decydują, co i jak zostanie 
spożytkowane. Nie są tylko widzami, l
prezentowane są publicznie, a więc to co robimy jest na tyle wartościowe, 
żeby to pokazać. Są to więc także działania nie tylko uczące kultury, ale 
i nadające jej wartość. Jest niezwykle istotne
wbrew powszechnemu mniemaniu, że kultura rozwija się tylko w dużych 
miastach. Wreszcie niebagatelne znaczenie ma tu fakt, że nobilituje się 
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polegającej m.in. na wspieraniu jej wizji reprezentowanej przez działalność 
zespołów pieśni i tańca, muzyka ludowa obecnie nacechowana jest 
negatywnym stereotypem jako synomim "obciachu". Wobec braku 

o jej tradycyjnym obliczu w edukacji szkolnej oraz niemożności 
zetknięcia się z nią w terenie, mieszkańcy opolskiego nie mają możliwości 
zweryfikowania spojrzenia na tradycyjną muzykę wiejską we własnym 
zakresie. Uczestnictwo w warsztatach wokalnych daje możliwość kontaktu 
z żywą muzyką ludową, umożliwia edukację poprzez zbieranie własnych 
doświadczeń poprzez eksperymentowanie z głosem. Czynne uczestnictwo 
powoduje lepsze przyswajanie oraz zapamiętywanie. Nauka śpiewu i pieśni 
jest cenna zwłaszcza wtedy, gdy pochodzą one ze społeczności, a zostały już 
zapomniane. Tak jak to miało miejsce w tym wypadku: Ślązacy ze wsi uczyli 
zarejestrowanych w ubiegłym wieku pieśni, których już w ich wsiach nie ma. 
Jest natomiast chęć do śpiewu oraz zbawienne jego skutki. Bo
śpiewania się zaczyna to na nim się nie poprzestaje. Pieśni ludowe prowokują 
wspomnienia, dyskusje o tym jak kiedyś się żyło, kieruje uwagę na ludzi 
starszych, których rola w życiu kulturalnym i społecznym jest we 
współczesnych marginalizowana. Śpiew tradycyjny integruje seniorów 
z młodszym pokoleniem, inspiruje tych ostatnich do poszukiwań własnych 
korzeni, śledzenia historii rodzin.     

To chyba dobrze, że Fundacja „W rozwoju” stworzyła możliwość do 
popracowania z tematem tożsamości, poprzez teatr, a finalnie poprzez pieśni, 
które stały się najważniejszą składową przedstawienia? 

Działania tego typu są niezwykle potrzebne w skali całego kraju, ale 
szczególnie istotne w takim regionie jak Śląsk Opolski. Nie chodzi bowiem tylko 

wydarzeń kulturalnych, ustanawianie ich niejako z zewnątrz, 
ale o wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej jako czynnika 
kulturotwórczego. Potencjał ów wydobyto i określono za pomocą narzędzi 
w postaci zebrania historii z życia seniorów oraz zajęć wokalnych, których 
efekty połączono w działaniach teatralnych. Wartość tego typu projektów to 
nie tylko edukacja kulturowa, ale także kształtowanie aktywnej postawy 

uczestnicy w dużej mierze decydują, co i jak zostanie 
Nie są tylko widzami, lecz kształtują kulturę. Efekty 

prezentowane są publicznie, a więc to co robimy jest na tyle wartościowe, 
żeby to pokazać. Są to więc także działania nie tylko uczące kultury, ale 
i nadające jej wartość. Jest niezwykle istotne dla ludzi z małych miejscowości, 
wbrew powszechnemu mniemaniu, że kultura rozwija się tylko w dużych 
miastach. Wreszcie niebagatelne znaczenie ma tu fakt, że nobilituje się 
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polegającej m.in. na wspieraniu jej wizji reprezentowanej przez działalność 
zespołów pieśni i tańca, muzyka ludowa obecnie nacechowana jest 
negatywnym stereotypem jako synomim "obciachu". Wobec braku 

o jej tradycyjnym obliczu w edukacji szkolnej oraz niemożności 
zetknięcia się z nią w terenie, mieszkańcy opolskiego nie mają możliwości 
zweryfikowania spojrzenia na tradycyjną muzykę wiejską we własnym 

możliwość kontaktu  
z żywą muzyką ludową, umożliwia edukację poprzez zbieranie własnych 
doświadczeń poprzez eksperymentowanie z głosem. Czynne uczestnictwo 
powoduje lepsze przyswajanie oraz zapamiętywanie. Nauka śpiewu i pieśni 

dy pochodzą one ze społeczności, a zostały już 
zapomniane. Tak jak to miało miejsce w tym wypadku: Ślązacy ze wsi uczyli 
zarejestrowanych w ubiegłym wieku pieśni, których już w ich wsiach nie ma. 
Jest natomiast chęć do śpiewu oraz zbawienne jego skutki. Bo choć od 
śpiewania się zaczyna to na nim się nie poprzestaje. Pieśni ludowe prowokują 
wspomnienia, dyskusje o tym jak kiedyś się żyło, kieruje uwagę na ludzi 
starszych, których rola w życiu kulturalnym i społecznym jest we 

iew tradycyjny integruje seniorów  
z młodszym pokoleniem, inspiruje tych ostatnich do poszukiwań własnych 

To chyba dobrze, że Fundacja „W rozwoju” stworzyła możliwość do 
teatr, a finalnie poprzez pieśni, 

Działania tego typu są niezwykle potrzebne w skali całego kraju, ale 
szczególnie istotne w takim regionie jak Śląsk Opolski. Nie chodzi bowiem tylko 

wydarzeń kulturalnych, ustanawianie ich niejako z zewnątrz, 
ale o wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej jako czynnika 
kulturotwórczego. Potencjał ów wydobyto i określono za pomocą narzędzi  

okalnych, których 
efekty połączono w działaniach teatralnych. Wartość tego typu projektów to 
nie tylko edukacja kulturowa, ale także kształtowanie aktywnej postawy 

uczestnicy w dużej mierze decydują, co i jak zostanie 
ecz kształtują kulturę. Efekty działań 

prezentowane są publicznie, a więc to co robimy jest na tyle wartościowe, 
żeby to pokazać. Są to więc także działania nie tylko uczące kultury, ale  

dla ludzi z małych miejscowości, 
wbrew powszechnemu mniemaniu, że kultura rozwija się tylko w dużych 
miastach. Wreszcie niebagatelne znaczenie ma tu fakt, że nobilituje się 



 
 

 

kulturę autochtonów - Ślązaków, wobec których polityka władz po II wojnie 
światowej sprawiała, że czuli się na swojej rodzinnej ziemi jak obywatele 
drugiej kategorii. Śląskość była oceniana negaty
Kulturę - poczucie jej wartości buduje się doceniając nie tylko jej wytwory, ale 
także jej nosicieli. 
 

 

Joanna Krause  
Uczestniczka wyjazdu integracyjnego oraz 
zbierająca historie przekazywane przez starszych 
ludzi 

 
 W jaki sposób znalazłaś się w projekcie?
   Chciałam w ciekawy i inny sposób spędzić 
wakacje. Na wykładach zdobyliśmy 
odpowiednią wiedzę, a potem poszliśmy 
nagrywać historie starszych osób.
 

 Czy skłonienie starszych osób do 
opowiadania jest trudne?
   Tak. To wcale nie jest tak łatwe jak się 
wydaje. Na początku myślisz sobie, ok. 
pójdę, zaczepię jakąś starszą osobę, poproszę ją, żeby mi opowiedziała
sobie i ta osoba zacznie opowiadać. Tak wcale nie jest. Twoja prośba 
o opowiadanie jest zwykle wielkim zaskoczeniem dla 
Cię nie zna, nie wie kim jesteś i zastanawia się pewnie o co ci chodzi.
starszych ludzi wręcz zaczyna się bać. A nawet jeśli chce Ci cos opowiedzieć, 
to nie wie co. I to jest naturalne. Nikt by nie wiedział co opowiedzieć, kiedy 
idzie sobie właśnie do wnuczki, albo z psem. Żeby móc cos opowiedzieć 
najpierw musi sobie przypomnieć. Czasem trwa to kilkanaście minut nawet. 
Ale wcześniej my, jako zbieracze takich historii, musimy przekonać tę osobę, 
że warto podzielić się z nami tym, co się 
być ważne. 
 

 Czy wobec tego warto to robić? Co Ciebie skłoniło, żeby spróbować?
   Ja przede wszystkim odkryłam, że historie opowiadane są bardzo ciekawe. 
Naprawdę można się z nich wiele dowiedzieć rzeczy, o których w żaden inny 
sposób bym się nie dowiedziała. Po każdej takiej rozmowie czuję, silną więź 
z moim rozmówcą. Zwyczajnie dow
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Ślązaków, wobec których polityka władz po II wojnie 
j sprawiała, że czuli się na swojej rodzinnej ziemi jak obywatele 

drugiej kategorii. Śląskość była oceniana negatywnie i represjonowana. 
poczucie jej wartości buduje się doceniając nie tylko jej wytwory, ale 

Uczestniczka wyjazdu integracyjnego oraz 
historie przekazywane przez starszych 

W jaki sposób znalazłaś się w projekcie?  
Chciałam w ciekawy i inny sposób spędzić 

wakacje. Na wykładach zdobyliśmy 
odpowiednią wiedzę, a potem poszliśmy 
nagrywać historie starszych osób.  

Czy skłonienie starszych osób do 
opowiadania jest trudne? 

Tak. To wcale nie jest tak łatwe jak się 
ydaje. Na początku myślisz sobie, ok. 

pójdę, zaczepię jakąś starszą osobę, poproszę ją, żeby mi opowiedziała
ta osoba zacznie opowiadać. Tak wcale nie jest. Twoja prośba 

o opowiadanie jest zwykle wielkim zaskoczeniem dla tej osoby
nie zna, nie wie kim jesteś i zastanawia się pewnie o co ci chodzi.

starszych ludzi wręcz zaczyna się bać. A nawet jeśli chce Ci cos opowiedzieć, 
to nie wie co. I to jest naturalne. Nikt by nie wiedział co opowiedzieć, kiedy 

sobie właśnie do wnuczki, albo z psem. Żeby móc cos opowiedzieć 
najpierw musi sobie przypomnieć. Czasem trwa to kilkanaście minut nawet. 
Ale wcześniej my, jako zbieracze takich historii, musimy przekonać tę osobę, 

z nami tym, co się chowa w pamięci. I tym, że to może 

Czy wobec tego warto to robić? Co Ciebie skłoniło, żeby spróbować?
Ja przede wszystkim odkryłam, że historie opowiadane są bardzo ciekawe. 

Naprawdę można się z nich wiele dowiedzieć rzeczy, o których w żaden inny 
sposób bym się nie dowiedziała. Po każdej takiej rozmowie czuję, silną więź 
z moim rozmówcą. Zwyczajnie dowiadując się o nim czegoś, poznając jego 
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Ślązaków, wobec których polityka władz po II wojnie 
j sprawiała, że czuli się na swojej rodzinnej ziemi jak obywatele 

wnie i represjonowana. 
poczucie jej wartości buduje się doceniając nie tylko jej wytwory, ale 

pójdę, zaczepię jakąś starszą osobę, poproszę ją, żeby mi opowiedziała coś o 
ta osoba zacznie opowiadać. Tak wcale nie jest. Twoja prośba  

osoby. Pamiętaj, ona 
nie zna, nie wie kim jesteś i zastanawia się pewnie o co ci chodzi. Wielu 

starszych ludzi wręcz zaczyna się bać. A nawet jeśli chce Ci cos opowiedzieć, 
to nie wie co. I to jest naturalne. Nikt by nie wiedział co opowiedzieć, kiedy 

sobie właśnie do wnuczki, albo z psem. Żeby móc cos opowiedzieć 
najpierw musi sobie przypomnieć. Czasem trwa to kilkanaście minut nawet. 
Ale wcześniej my, jako zbieracze takich historii, musimy przekonać tę osobę, 

chowa w pamięci. I tym, że to może 

Czy wobec tego warto to robić? Co Ciebie skłoniło, żeby spróbować? 
Ja przede wszystkim odkryłam, że historie opowiadane są bardzo ciekawe. 

Naprawdę można się z nich wiele dowiedzieć rzeczy, o których w żaden inny 
sposób bym się nie dowiedziała. Po każdej takiej rozmowie czuję, silną więź  

iadując się o nim czegoś, poznając jego 



 
 

 

koleje losu, mimo woli zaprzyjaźniam się. Po takiej rozmowie czuję, jakby to 
była moja własna babcia, czy dziadek 
Nagranie tych historii, a nie tylko wysłuchanie,
ważne, ponieważ zostałyby zapomniane. Poprzez projekty takie jak ten 
gromadzimy historie o których warto pamiętać. Zapisujemy ją również dla 
przyszłych pokoleń.        
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, a nie tylko wysłuchanie, według mnie jest 
ponieważ zostałyby zapomniane. Poprzez projekty takie jak ten 

gromadzimy historie o których warto pamiętać. Zapisujemy ją również dla 
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koleje losu, mimo woli zaprzyjaźniam się. Po takiej rozmowie czuję, jakby to 
osoba którą znam i rozumiem. 

według mnie jest po prostu 
ponieważ zostałyby zapomniane. Poprzez projekty takie jak ten 

gromadzimy historie o których warto pamiętać. Zapisujemy ją również dla 
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