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GRUDZIEŃ 2007 - BIULETYN
VII EDYCJI PROGRAMU

„DOBRE POMYSŁY”

Zapraszamy do lektury....

W NEWSLETTERZE :

1. Relacja z projektu  grupy
„GRUPA ROZRYWKOWA
MŁODZIEś DZIAŁAJĄCA
PRZY OSP W
KRZAKACH ".

2. WYWIAD Z CZŁONKINIĄ
GRUPY „ELITARNA
JEDNOSTKA
ARTYSTYCZNA I WOLNI
WOLONTARIUSZE”

Grupa : Grupa Rozrywkowa młodzieŜ działająca przy OSP w Krzakach
Miejscowość : Krzaki
Tytuł projektu : Korzenie Krzaków

4 listopada 2007 roku młodzi mieszkańcy Krzaków podsumowali swój
piaty projekt – „Korzenie Krzaków”. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie
1500, jak zwykle, w budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Krzakach.
Program przygotowany przez uczestników warsztatów i członków grupy
„Rozrywkowa młodzieŜ” okazał się bardzo obszerny. Na początku
powitaliśmy bardzo serdecznie przybyłych i zaproszonych gości, przybyło
aŜ 90 osób – mimo złej pogody ☺, następnie wręczyliśmy podziękowania
i pamiątkowe fotografie naszym sponsorom oraz  nagrody najaktywniejszym
uczestnikom projektu. Po krótkiej – dziesięciominutowej przerwie, podczas której
odbył się plebiscyt „To mi się podoba” – goście wybierali najładniejszą pracę
plastyczną i fotografię, odbyło się przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek –
obrazek współczesny” przygotowane przez najmłodszych uczestników
programu. Był to zupełnie inny obraz niŜ ten w normalnym przedstawieniu.
Współczesna rodzina Kapturków zapomniała o swej schorowanej babci �. Nikt
się nią nie przejmował. Po samej grze młodych aktorów widać było, Ŝe wczuli się
w swoje role. Następnie ok. godz. 15.50 wyświetliliśmy filmy – „Moje Krzaki”,
„Korzenie” i „Mrówki” oraz  prezentację multimedialną, które powstały
podczas warsztatów. Gościom najbardziej podobała się wypowiedź młodej
Krzaczanki – Julii. Pięciolatka opowiedziała, Ŝe w wakacje „trawę zbierała, pyrki
zbierała i krowy sprzedawała”. Tego nie moŜna opisać, to trzeba zobaczyć ☺.
Mimo cięŜkiej pracy związanej z nagraniem scen oraz  montaŜem filmu wszystko
się udało, ale łatwo nie było ☺ Pół godziny później młodzi artyści – uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum w Brzeźniu wystawili kolejne przedstawienie
teatralne – „Przygody Jasia”. Leniwy Jaś i jego perypetie… w domu, w szkole,
na podwórku….  Nie chciało mu się uczyć. Rodzicie kupili nawet wykrywacz
kłamstw, aby kontrolować i sprawdzać syna, czy mówi prawdę ☺.

ZbliŜał się juŜ koniec naszej uroczystości, wtedy ogłosiliśmy wyniki
gminnego konkursu fotograficzno – plastycznego „Sztuka jest zabawą”, który
został zorganizowany przez grupę „Rozrywkowa młodzieŜ”. Nadesłano 91 prac
plastycznych i fotografii wykonanych przez dzieci i młodzieŜ  w wieku 8 – 14 lat z
terenu gminy Brzeźnio. Jury Konkursu stanęło przed trudnym wyborem.
Wszystkie dostarczone prace były bardzo ładne, ale naleŜało wybrać
te najładniejsze, wykonane w ciekawy sposób (m. in. róŜnymi materiałami).
WaŜny był takŜe pomysł oraz  jego interpretacja. KaŜdy z członków Jury oceniał
prace konkursowe w skali od 1 do 6. Maksymalnie fotografia lub praca
plastyczna mogła uzyskać 30 punktów.



BIULETYN PROGRAMU
"DOBRE POMYSŁY"

"DOBRE POMYSŁY"

BIULETYN  DP        STRONA 2

Mimo to wybrano 9 najlepszych prac, które zostały nagrodzone:

Grupa starsza:
1. Część plastyczna:

I miejsce – Natalia Gajdzińska („Miejsce, które lubię”) – 21 punktów

2. Część fotograficzna:
I miejsce – Bartosz Chudecki („Spojrzenie”) – 23 punkty
II miejsce – Patryk Owczarek („Wracamy”) – 22 punkty

Grupa młodsza:
1. Część plastyczna:

I miejsce – Klaudia Gołąb („Przygody Pipi”) – 29 punktów
II miejsce – Aleksandra Ubych („Miejsce, które lubię”) – 25 punktów
III miejsce – Aleksandra Mikołajczyk („Królewna ŚnieŜka”) – 24 punkty

2. Część fotograficzna:
I miejsce – Patrycja Gołąb („Natura”) – 27 punktów
II miejsce – Maciej Przybyła („Samotne dęby”) – 24 punkty
III miejsce – Kinga Owczarek („Brylantowa pajęczyna”) – 23 punkty

Ponadto uroczystości towarzyszyły wystawy fotograficzne, plastyczne, „Skarby” oraz  prezentacja
prac wykonanych podczas warsztatów w ramach programu „Korzenie Krzaków”. Nie naleŜy teŜ zapominać o
konkursach, w których mogli wziąć udział wszyscy goście i atrakcyjnych nagrodach ☺. Ponadto rodziny, które
uczestniczyły w zorganizowanej przez naszą grupę akcji „Rodzinne zdjęcie” otrzymały od nas pamiątkę – fotografię
oprawione w ramkę i specjalne podziękowanie. Mamy nadzieję, Ŝe wszyscy dobrze się bawili, a prace, filmy, ksiąŜki
powstałe podczas realizacji programu będą nam przypominały o naszym piątym projekcie.
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości
podsumowującej program „Korzenie Krzaków”.
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Portal Art.-site – Radomszczański Portal Kulturalny [http://www.fotomargot.pl/art-site.pl/]
Rozmowa z Eweliną Krawczyk, która występuje w radomszczańskim teatrze EJA i jest koordynatorką grupy EJA i WW
(Elitarna Jednostka Artystyczna i Wolni Wolontariusze). Ewelina opowiada o „Dziadach”, teatrze i projekcie „Z ksiąŜką
do ludzi”.

JakubS: Zadowolona po „Dziadach” w Noworadomsku?

Ewelina Krawczyk: Jasne! Na pewno to był nasz taki mały sukces. Bardzo się stresowałam i przejmowałam tym
wszystkim, ale dobrałam sobie najlepszych wspólników na świecie, którzy sprawili, Ŝe wszystko przebiegało sprawnie
i było dopilnowane. Zrealizowaliśmy kolejny punkt projektu „Z ksiąŜką do ludzi”, przyszło trochę osób,
zainteresowaliśmy publiczność, czyli tak jakby osiągnęliśmy ten nasz cel: dotrzeć z ksiąŜką do ludzi. W troszkę
niekonwencjonalny sposób.

JS: To jakie w takim razie są dotychczasowe efekty tego docierania "z ksiąŜką do ludzi"? Czy jesteście z nich
zadowoleni?

EK: Tak, poniewaŜ pokazujemy ludziom ciekawą literaturę i to, Ŝe np. „Dziady” to nie tylko „nudna” lektura szkolna.
Do tej pory spotkałam się z pozytywnymi opiniami na temat naszych akcji.

JS: Skąd się w ogóle wziął pomysł na taką akcję? No i co było pierwsze: grupa, czy projekt?

EK: Projekt był pierwszy. Najpierw był pomysł, Ŝeby COŚ zrobić, Ŝeby wyjść z tej małomiasteczkowości. Nie sztuką
jest narzekać, Ŝe nic się nie dzieje, sztuką jest to zmieniać. Później nastąpiło szukanie potrzeb. Inspiracja wyszła od
Arka Szczegodzińskiego z Ochotniczego Hufca Pracy i za cel obraliśmy sobie popularyzację czytelnictwa. Potem była
burza mózgów – wybraliśmy najlepsze pomysły i złoŜyliśmy je w całość. Wystarczyło jeszcze poszukać pozytywnie
nakręconych ludzi, którzy chcieliby się w to bawić.

Autorzy zdjęć: Mateusz Konieczny, Stanisław Konieczny,
Łukasz Kaczmarek, Mikołaj Chudecki

Grupa : Elitarna Jednostka Artystyczna i Wolni Wolontariusze
Miejscowość : Radomsko
Tytuł projektu : Z ksiąŜką do ludzi
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JS: Co jest najmocniejszą stroną waszego projektu? Jak sądzisz, dlaczego właśnie was doceniła Polska Fundacja
Dzieci i MłodzieŜy?

EK: Myślę, Ŝe nowatorskość, sądzę, Ŝe nasz projekt jest dość pomysłowy. DuŜo jest projektów fotograficznych,
sportowych, ekologicznych itp., a mało tych dotyczących popularyzacji czytelnictwa. A jest to waŜne, bo niestety w
dobie elektroniki ksiąŜka powoli odchodzi w zapomnienie.

JS: Na szczęście nie wszyscy zapominają o ksiąŜkach. Jakie są plany grupy EJA i WW? Co zamierzacie robić po
zakończeniu projektu „Z ksiąŜką do ludzi”?

EK: Najpierw chcemy doprowadzić ten projekt do końca. Czyli pozostał nam konkurs plastyczny, na „Dziady” w
komiksie lub sprayu, no i trzecia akcja projektu, tym razem pod hasłem „Szukamy teatru antycznego w XXI wieku”.
Jej realizacja jest zapowiadana na styczeń 2008 r., a w programie: przegląd małych form teatralnych,
rozstrzygnięcie konkursu „dziadowskiego” wraz z wystawą prac konkursowych oraz, prawdopodobnie, spotkanie z
panem Chetkowskim – nauczycielem z Łodzi, który słynie z niekonwencjonalnych form przekazywania wiedzy na
temat „odkurzania” lektur. Zasady obu konkursów i terminy nadsyłania zgłoszeń moŜna znaleźć na stronie
internetowej projektu: www.zksiazkadoludzi.pl. A co potem? ZaleŜy to od ludzi. Zobaczymy, kto zostanie, kto dalej
będzie chciał się zajmować tego typu rzeczami. Nie mamy jeszcze konkretnych planów, aczkolwiek są działania. Ja
na pewno w najbliŜszej przyszłości będę się czymś podobnym zajmowała – wiąŜe się to z moją przynaleŜnością do
Klubu Alumna Stowarzyszenie i bliską współpracą z Fundacją Inicjatyw Kulturalnych, która bardzo wspiera nas od
samego początku.
W ogóle jesteśmy wdzięczni FIK i MDK-owi za pomoc, bez nich byłoby nam niezwykle cięŜko. Naprawdę, dobra wola
tych ludzi działających bezinteresownie bardzo nam pomaga. Podziękowania naleŜą się teŜ oczywiście sponsorom i
przede wszystkim ludziom z EJA i WW. Są przecudowni i przefantastyczni, jestem naprawdę dumna z mojej grupy,
to bardzo odpowiedzialni ludzie.

JS: Czy jesteście grupą otwartą? Jak moŜna do was dołączyć?

EK: Tak, jak najbardziej moŜna do nas dołączyć! Wystarczy pogadać z kimś z grupy i przyjść na spotkanie. Poza
tym, myślę, Ŝe niebawem uda mi się otworzyć w Radomsku Regionalne Centrum Klubu Alumna. Będzie to punkt
doradztwa rówieśniczego na temat pisania projektów młodzieŜowych, ich prowadzenia itp. Moim marzeniem jest,
Ŝeby radomszańska młodzieŜ stała się naprawdę aktywna i zaczęła działać. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie
wyobrazić, ile jesteśmy w stanie zrobić sami, bez pomocy władz. Wystarczy mieć chęci i marzenia. Jest mnóstwo
programów młodzieŜowych, które z utęsknieniem czekają na kolejne projekty. Myśl globalnie, działaj lokalnie!

JS: Przejdźmy moŜe do samego teatru EJA – który, Twoim zdaniem, wasz spektakl był dotychczas najlepszy i
dlaczego?

EK: Myślę, Ŝe kaŜdy jest inny, mnie jednak najbardziej urzekły „Dziady”. Mają swój klimat. RównieŜ reŜyser był
świetny i bardzo nas inspirował. Osobiście, bardzo je przeŜyłam i sądzę, Ŝe reszta grupy równieŜ.

JS: Jeśli juŜ jesteśmy przy „Dziadach”, to powiedz mi, czym się róŜni występowanie na scenie, od gry w miejscu o
zupełnie innym przeznaczeniu, jakim na przykład jest pub?

EK: Na pewno formą. No i bezpośredni kontakt z publicznością sprawia, Ŝe gramy nie tylko dla nich, ale wręcz
razem z nimi.
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JS: Jakimi sukcesami moŜecie się pochwalić jako teatr?

EK: I miejsce na przeglądzie małych form teatralnych w Radomsku, bodajŜe rok temu. W tym roku uczestniczyliśmy
równieŜ w Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich. Prócz tego, kaŜdy z osobna bierze udział w konkursach
recytatorskich i praktycznie w kaŜdym czołowe miejsca zajmuje ktoś od nas. Ogólnie jednak, jeśli chodzi o konkursy,
to rzadko bierzemy w nich udział. Stawiamy raczej na premiery spektakli.

JS: Czy zdarzały wam się jakieś powaŜne gafy na scenie, albo po prostu zabawne sytuacje?

EK: Jasne, jak chyba we wszystkich teatrach. Ale zawsze potrafiliśmy wybrnąć z sytuacji. Niekiedy jeden z aktorów
zapomina tekstu, ale jesteśmy jak jedna wielka rodzina i bez problemu dublujemy lub ratujemy sytuację, bo
doskonale znamy się wzajemnie. Publika chyba jeszcze nigdy nie połapała się w tych pomyłkach. Dość słynna
wpadka miała miejsce przy pierwszym wystawianiu „Dziadów”. Pech sprawił, Ŝe rekwizyty zaczęły nam się palić i
puścilibyśmy z dymem kościół pw. św. Marii Magdaleny, który przetrwał dwie wojny. Teraz się śmieję, ale wtedy to
była niezła opresja, naprawdę się wystraszyłam. Na szczęście jednak cała sytuacja została opanowana i bezpiecznie
graliśmy dalej, do końca.

JS: Słyszałem, Ŝe działalność teatru EJA przy Miejskim Domu Kultury została ostatnio zawieszona, dlaczego?

EK: WiąŜe się to ze zmianą reŜysera, remontem MDK-u, no i część osób odchodzi, poniewaŜ nie mają juŜ na to
czasu. Jednak poddałabym dyskusji słowo „zawieszona”, w końcu w praktyce nadal działamy – juŜ trwają próby do
kolejnego spektaklu.

JS: Powiedz mi coś więcej o tej zmianie reŜysera? Dlaczego Bogdan Wąchała odchodzi i kto miałby go zastąpić?

EK: To była wspólna decyzja. To jest tak jak w sporcie – nie moŜna pracować cały czas z jednym człowiekiem
(trenerem), bo zapał się wypala i dochodzi się do granicy współpracy. Ogniwo naszej współpracy widocznie się
wypaliło i grupa wraz z reŜyserem podjęła decyzję o rozstaniu. Poza tym, jeśli chodzi o aktorów (którymi na pewno
jeszcze nie jesteśmy), nie moŜna cały czas współpracować z tą samą osobą. Teatr to bardzo intymna dziedzina sztuki
i pracując ciągle z tym samym człowiekiem, nabywa się pewne maniery, co jest niebezpieczne w zawodzie aktora.
Dlatego czas na zmiany. A kto będzie z nami dalej pracował? Tego jeszcze nie wiadomo, nadal czekamy na
propozycje.

JS: Na koniec moŜe bardziej osobiste pytanie. Co ci daje granie w teatrze, dlaczego to lubisz? Czy wiąŜesz z tym
swoją przyszłość?

EK: Teatr to dla mnie nie tylko pasja, to sposób na Ŝycie, sposób wyraŜania siebie i dialogu z rzeczywistością. Co mi
daje granie? Spełnienie. To jest coś, z czym chciałabym być związana do końca Ŝycia, na pewno wiąŜę z tym swoją
przyszłość.

JS: W takim razie Ŝyczę Ci jak najwięcej powodzenia w realizowaniu się jako aktorka!

EK: Dzięki, przyda się na tak wyboistej drodze. I dziękuję za wywiad, było mi bardzo miło.

JS: Mnie równieŜ i takŜe dziękuję!

Wywiad pochodzi ze strony : http://www.fotomargot.pl/art-site.pl/readarticle.php?article_id=46
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Jak sami wiecie w styczniu 2008 roku dobiega końca realizacja Waszych projektów w ramach Programu „Dobre
Pomysły 7”. Czekamy więc na materiały podsumowujące Wasze inicjatywy – zdjęcia, reportarze, relacje –
przesyłajcie je do nas na adres b.sulek@pcyf.org.pl lub m.szczesniak@pcyf.org.pl do 20 stycznia 2008 roku.

śyczymy Wam w nowym 2008 roku wszystkiego dobrego !!!
Pozdrawiamy
Bartek i Marcin


