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Wstęp

Odnowa wsi to kierunek rozwoju obszarów wiejskich
łączący w sobie szacunek dla tradycji z potrzebą szukania miejsca dla wsi w zmieniającym się świecie.
Odnowa wsi jest procesem, stałym dopasowywaniem
się do społecznych i gospodarczych, wewnętrznych
i zewnętrznych zmian. Prowadzić ona powinna do całościowego kształtowania warunków życia mieszkańców wsi.
Głównym celem niniejszej publikacji jest pokazanie dorobku piętnastu lat polskiej odnowy wsi jako podstawy
do określenia kierunków i metod jej kontynuacji. Piętnaście lat odnowy wsi w Polsce to wystarczający zasób doświadczeń, aby zastanowić się, co przyniósł ten
proces, w czym się sprawdził, w jakich obszarach wymaga zmian. Z perspektywy przeszłości chcemy także
pokazać nowe idee i wyzwania stojące przed odnową
wsi w Polsce. Doświadczenia polskie będą tu analizowane w odniesieniu do procesu odnowy wsi na gruncie
europejskim.
Nasza publikacja skierowana jest do liderów wiejskich
i innych osób decydujących o mechanizmach rozwoju
wsi, od gminy, poprzez województwo, do szczebla centralnego. Jej głównymi adresatami są członkowie grup
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odnowy wsi i stowarzyszeń działających na wsi, a także przedstawiciele samorządów gmin, powiatów i województw oraz pracownicy ministerstw i ich szefowie,
którzy mają zdecydować o kształcie unijnego wsparcia
w latach 2014–2020.
Publikacja zaczyna się od zarysowania globalnego
układu odniesienia dla przemian zachodzących na
polskiej wsi. Wieś ukazana jest na tle przemian zachodzących obecnie w świecie. Rozdział drugi prezentuje
odnowę wsi, jako europejską metodę rozwoju obszarów
wiejskich od jej narodzin po współczesność. Omówiono
w nim także metody i nurty odnowy wsi oraz działalność
Europejskiego Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi
ARGE. Na tym tle, w rozdziale trzecim, pokazana jest
odnowa wsi w Polsce: kalendarium i bilans15-lecia, specyfika polskiego podejścia, wsparcie odnowy wsi działaniami SPO 2004–2007 i PROW 2007–2014. W rozdziale czwartym pokazano uczestników procesu odnowy wsi
poczynając od poziomu sołectwa, przez gminę, powiat,
aż do poziomu województwa. W tym kontekście przedstawione zostały syntetyczne opisy poszczególnych
programów regionalnych oraz wzorcowych działań
wspierających odnowę wsi a także inicjatywy w zakresie odnowy wsi podejmowane poza jej głównymi nurta-

mi. Rozdział piąty poświęcony jest analizie projektów
odnowy wsi. Pokazano w nim przykłady modelowych
projektów, a na ich tle cechy dobrych projektów oraz
błędy popełniane przy ich tworzeniu i realizacji. Rozdział szósty zawiera syntetyczny bilans 15 lat odnowy
wsi w Polsce. Pokazano w nim zarówno dokonania tego
okresu, jak i bariery na drodze odnowy polskiej wsi.
W rozdziale siódmym zaprezentowano wyzwania i nowe
idee stojące przed odnową wsi, w tym między innymi
założenia i działalność Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju
Wsi oraz Sieci Najciekawszych Wsi.
Prezentacja bilansu 15-lecia odnowy wsi w Polsce
i możliwych kierunków kontynuacji tego procesu, ujęte są tu z perspektywy najbardziej istotnych aspektów
odnowy wsi: przestrzeni, ludzi i działań. Przestrzeń
rozumiemy szeroko, jako środowisko, w którym zachodzą procesy odnowy wsi i które przez te procesy
ulega przekształceniu. W tym znaczeniu zajmujemy się
przestrzenią pamięci, czyli dziedzictwem historycznym
i kulturowym wsi a także tym jak jest i jak powinna być
urządzona przestrzeń wizualna wsi, od kształtu założeń

ruralistycznych do wyglądu architektury. Dla odnowy
wsi wielkie znaczenie ma także przestrzeń społeczna i polityczna, czyli to jakie jest zaplecze społeczne
i polityczne tego procesu i jakie działania należy podejmować, żeby odnowa wsi była akceptowana i wzmacniana przez społeczność wsi oraz polityków. Ludzie
w odnowie wsi, to jej kluczowy element. Wieś utrzyma
się, gdy będą w niej mieszkać wartościowi obywatele,
którzy swoim wysiłkiem i wspólną pracą czynić będą
wieś dobrym miejscem do życia. Kluczową kwestią
pozostaje jak wzmacniać kapitał ludzki wsi i jak mobilizować mieszkańców wsi i osoby spoza niej do pracy
przy odnowie wsi. Wyrazem tej mobilizacji są działania. Jakie działania na rzecz odnowy wsi podejmowano
w przeszłości i z jakim skutkiem, jakie należy podejmować teraz i w przyszłości? Wydaje się, że nie może to
już być prosta kontynuacja wcześniejszych rozwiązań.
Dzisiejsza wieś jest inna od tej sprzed 15, 10 a nawet
5 lat. Zmieniły się też warunki zewnętrzne w jakich funkcjonuje wieś. Konsekwencją tych zmian jest potrzeba
zmiany myślenia o odnowie wsi i co za tym idzie potrzeba odnowienia odnowy wsi.
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Rozdział I

Wieś w procesie przemian

Wieś, jak i cały świat, zmienia się nieustannie. Obecne tempo zmian jest jednak szybsze, niż w ubiegłych
wiekach. W wymiarze globalnym daje się zauważyć
dwie podstawowe tendencje dotyczące wsi: ubywa
mieszkańców wsi i zatrudnienia w rolnictwie. Od ponad
dekady w miastach mieszka więcej niż ponad połowa
ludności świata. W wielu państwach zarówno tych silnie
rozwiniętych, jak i o niższym poziomie rozwoju, odsetek ludności miejskiej sięga 80%. Wysokie zatrudnienie
w rolnictwie, dochodzące do 80% zatrudnionych utrzymuje się w najbiedniejszych krajach świata. Najmniej
ludzi pracuje bezpośrednio w rolnictwie w krajach
o najwyższych dochodach, np. w Wielkiej Brytanii 1%,
a średnio w krajach Unii Europejskiej około 5%. W rozdziale tym pokazujemy zmiany polskiej wsi na tle zjawisk obejmujących cały świat.

Co to jest wieś?
Pojęcie wsi jest coraz trudniejsze do zdefiniowania.
Trudność bierze się ze zróżnicowania wiosek i z tego,
że nieustannie się zmieniają. Największe przeobrażenia
wynikają ze zmniejszania się zatrudnienia w rolnictwie
i z rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego poza obszarami miejskimi. Roboczo przyjmu6

jemy tutaj oficjalną definicję wsi stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny: „Jednostka osadnicza o zwartej
lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach
rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych nieposiadająca praw miejskich lub statusu
miasta”1.

• Jako ruch, którego celem jest ratowanie i wykorzystywanie na nowo tego, co w tradycji jest cenne, zarówno
dla jej mieszkańców, jak i dla całego społeczeństwa.
• Jako tworzenie i urzeczywistnianie wizji wsi przyszłości.
W takim określeniu celów odnowy wsi kryje się
sprzeczność. Dążenie do polepszania warunków życia
wielu mieszkańcom wsi kojarzy się przecież z chęcią
porzucenia negatywnie ocenianej „wiejskości” – Nie
będę mieszkała w starej chałupie, jak mnie stać na
nową – mówi mieszkanka jednej ze wsi w Małopolsce.
Sprzeczność ta jest podłożem problemów, konfliktów
i rozterek, które towarzyszą realizacji postulatów odnowy wsi.
Wieś – to znaczy, że wszędzie daleko. Nie zawsze Peka-

To, że ta i inne definicje nie w pełni opisują, jaka jest dzisiaj wieś i to, że nie wiadomo dokładnie, jaka będzie wieś
przyszłości, jest rodzajem wyzwania. Nową wieś trzeba
wymyślić, zaprojektować, nowe definicje wsi mają tworzyć jej mieszkańcy, tworzyć w działaniu.

es dochodzi, o Pekape w ogóle można zapomnieć, Maluch pradziadka rok temu wydał ostatnie tchnienie, a Golf
w trzech kawałkach na lawecie z Niemiec sprowadzony
wciąż na cegłach w stodole stoi i rdzewieje. A ci, u których
na podwórzu dwa Mercedesy (i Smart dla Pani Małżonki
do wyjazdów na mniejsze zakupy) – też nie mają bliżej.

Na kongresie „Nowa Wieś”, który odbył się we wrześniu

Daleko jest wszystkim, którzy mieszczą się pomiędzy

2000 roku w Konstancji, delegaci z jedenastu krajów eu-

tymi biegunami, bo nie wymyślono jeszcze samochodów

ropejskich po dyskusji o wsi w XXI wieku przyjęli dekla-

na wodę. A kiedy wymyślą, to woda podrożeje i też będzie

rację pn. „Nowa wieś powstaje w głowie”, dając tym do

daleko.

zrozumienia, że nową wieś trzeba wymyślić.

Wpis na blogu http://wiesczyglobalnawioska.pl/baza-wiedzy/aco-z-wyjsciem-za-oplotki/

W tym kontekście odnowa wsi rozumiana będzie na trzy
sposoby:
• Jako działania zmierzające do poprawy warunków życia i awansu społecznego mieszkańców wsi.
1 http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ4690.htm

„Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi”2, przy założeniu,
że są to dane uśrednione i nie ujmują do końca specyfiki poszczególnych regionów. Z raportu wynika np. że
w latach 2008–2010 ogólna liczba ludzi mieszkających
na polskiej wsi wzrosła o 88 tys.3 (z 38,9% do 39,1%),
w tym samym czasie liczba mieszkańców miast zmalała
o 24 tys. W tym ogólnie jasnym obrazie, są niestety cienie. Najczęściej i najwięcej przybywa mieszkańców we
wsiach w pobliżu – szczególnie dużych – miast. Przy
największych miastach tworzone są całe osiedla, których zabudowa zakłóca charakter przestrzeni wiejskiej.
Dalej ubywa mieszkańców wsi położonych peryferyjnie.
Nakłada się to na zmniejszanie się liczby mieszkańców
w całych regionach. Z danych GUS oraz ze spisów powszechnych wynika, że przybyło ludzi tylko w czterech
województwach: mazowieckim, małopolskim, pomorskim oraz wielkopolskim.

Jaka jest współczesna polska wieś?
Różnorodność wsi utrudnia ich opis i odpowiedź na pytanie, jaka jest współczesna polska wieś. Do jej charakterystyki posłużymy się tutaj danymi z opracowania

Z raportu wynika też, że polska wieś starzeje się w tempie wolniejszym, niż średnia w Europie oraz, że zwiększa
się przeciętny czas trwania życia na wsi. W 2010 roku
mężczyźni żyli przeciętnie 71,4 lat, kobiety 80,7 lat.
Raport potwierdza tendencję do zmniejszania się zatrudnienia w rolnictwie polskim, z 13,4% w 2009 roku
do 12,8% w 2011 roku, w tym na wsi z 30,3% do 28,7%.
Nadal jednak odsetek pracujących w rolnictwie jest
w Polsce jednym z najwyższych w Europie. Pod tym
względem wyprzedza nas tylko Rumunia. Duża liczba pracujących w polskim rolnictwie wynika w głównej
2 J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie
wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
3 Gdyby nie przeprowadzone w tym czasie administracyjne przekształcenia części terenów wiejskich na miejskie, liczba mieszkańców
wsi mogła by być jeszcze większa.
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mierze z faktu rozdrobnienia gospodarstw rolnych. Im
większe gospodarstwo, tym mniej zatrudnionych przypada na 1 hektar. Zauważa się jednak tendencję do
zmniejszania się liczby gospodarstw małych i zwiększania liczby gospodarstw większych.
Z „Raportu o stanie wsi” wynika również, że po 2004 roku
dochód w rolnictwie zwiększył się dwukrotnie w porównaniu z okresem sprzed unijnej akcesji. Połowę dochodów
rolników stanowią teraz różnego rodzaju dotacje unijne
otrzymywane głównie za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2004 roku do
końca maja 2012 wypłaciła ona ponad 139 mld złotych.
Z tego 76,8 mld zł stanowiły dopłaty bezpośrednie, a pozostałe blisko 62,5 miliarda złotych rozdysponowanych
było w ramach programów wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Ostatnim z nich jest Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, który dysponuje budżetem przekraczającym 70 miliardów złotych.
Dzięki funduszom z UE rolnicy kupili około 40 tys. ciągników i blisko 460 tys. maszyn i urządzeń rolniczych.
Wybudowano też i przeprowadzono modernizację 5 tys.
budynków służących do produkcji rolniczej oraz zrealizowano inwestycje w 3 tys. zakładów przetwórczych. Dzięki temu wsparciu powstało na obszarach wiejskich blisko
34 tys. nowych miejsc pracy.
Według raportu dalej jednak obszary wiejskie nie rozwijają
się w takim tempie, jak obszary miejskie. Mimo, że poprawiają się materialne warunki mieszkańców wsi, to jednak
przeciętne dochody na wsi są o 20% niższe od przeciętnej
w kraju. Podczas gdy w mieście są o 12,5% wyższe. Potwierdzają to dane z Diagnozy Społecznej 2013. Wynika
z nich, że w gospodarstwach rolników przeciętne dochody netto na osobę wynosiły na koniec lutego 2013 tylko
8

879 zł na osobę, nieco tylko wyżej niż dochody w gospodarstwach osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, czyli z zasiłków – 737 zł na osobę4.
Z raportu wynika, że pracujący w polskim rolnictwie
charakteryzują się niższym poziomem wykształcenia,
niż mieszkańcy miast. Pracujący z wykształceniem
wyższym lub średnim stanowili na wsi w 2011 roku
48,2% ogółu pracujących (w miastach 74,4%), w tym
z wykształceniem wyższym 15,4% (w miastach 36,4%).
Wykształcenie wyższe lub średnie, według stanu na
2011 rok, miało 30% mieszkańców wsi pracujących
w rolnictwie, w tym wyższe tylko 3,7%. Mimo przejmowania gospodarstw przez młodych rolników, osoby pracujące w rolnictwie indywidualnym są średnio starsze, niż
pracujące poza rolnictwem. Praca rolnika jest dalej mało
atrakcyjna dla młodzieży, w rankingu zawodów plasuje
się wśród najmniej preferowanych. W związku z tym,
w przekroju ostatnich lat, zmniejsza się odsetek młodych
rolników. Najwięcej młodych rolników jest we wschodnich
i centralnych regionach kraju oraz w Wielkopolsce.
Według raportu, w latach 2002–2010, następował powolny spadek znaczenia rolnictwa w gospodarce narodowej: z 4,0% do 3,3% zmniejszył się PKB rolnictwa,
z 2,1% do 1,7% zmniejszyły się nakłady inwestycyjne
w rolnictwie, z 4,9% do 3,8% zmalała globalna produkcja rolnictwa. W porównaniu do całej gospodarki narodowej niższa jest też wydajność pracy w rolnictwie.
W „Raporcie o stanie wsi” i innych opracowaniach
zwraca się uwagę na to, że problemem wsi jest dalej
4 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013, raporty: Czapiński J., Panek T.
(red.), www.diagnoza.com

edukacja. Na niższe oceny uczniów szkół wiejskich
w sprawdzianach szóstoklasistów i egzaminach gimnazjalistów składa się w głównym stopniu jakość środowiska rodzinnego i społecznego, która jest na wsi mniej
stymulująca niż w mieście. Na wsi jest też mniejsza dostępność przedszkoli niż w mieście.

O tym, że na wsi nie ma perspektyw dla młodych ludzi,
bardziej przekonani są starsi (60%), niż młodsi mieszkańcy wsi (45%).
Z trwających ponad 30 lat badań w ramach amerykańskiego programu „Perry Preschool Project” wynika, że
spośród osób o podobnych możliwościach intelektual-

Przedszkola są coraz ważniejszym elementem sytemu
oświaty. Zauważono związek pomiędzy wychowaniem
przedszkolnym, a wynikami w nauce na dalszych etapach edukacji. Z wielu badań wynika, że edukacja przedszkolna ma bardzo duże znaczenie w podnoszeniu i wyrównywaniu szans edukacyjnych. Dotyczy to szczególnie
dzieci z rodzin w trudniejszym położeniu materialnym
i o niskim poziomie wykształcenia. Najczęściej są to
rodziny mieszkające na wsi i w gorszych dzielnicach
miast5.

nych i społecznych (do eksperymentu wybrano 123 dzieci

W raporcie podkreśla się, że w ostatnich latach poprawił się poziom kapitału społecznego mieszkańców wsi,
w tym szczególnie rolników. Wyrazem tego jest wzrost
zaangażowania społecznego, a także wzrost zaufania
do innych i chęci pomagania im.

Można tu zauważyć zmianę w postawach młodzieży. Zmiana ta wyraża się także w tym, że 50% młodzieży wiejskiej,
chce w przyszłości mieszkać na wsi. Ważne jest też, że aż
13% młodzieży z miast deklaruje podobne chęci. Niestety wśród powracających na wieś, mało jest absolwentów
wyższych uczelni. Mało pocieszające jest też to, że wybór
wsi jest często spowodowany trudnościami w radzeniu sobie w mieście. Wnioski z „Raportu o stanie wsi” dotyczące
młodzieży, znajdują potwierdzenie we wnioskach z badań
nad sytuacją młodzieży na polskiej wsi opublikowanych
w opracowaniu pt. „Młodzież na wsi”. „Rośnie liczba uczniów szkół średnich i wyższych z terenów wiejskich, ale lokalna struktura rynku pracy nie zmienia się.
Młodzi już na etapie pójścia do liceum czy technikum
wiedzą, że będą musieli wyjechać z rodzinnej miejscowości, ponieważ nie znajdą tam pracy zgodnej z kwalifikacjami. Jedyną drogą zawodową dla ludzi z aspiracjami

Z tez „Raportu o stanie wsi” można odczytać, że wieś
dalej dzieli dystans od miasta, jednak trudy życia w mieście, niepewność pracy i problemy z jej znalezieniem,
skłaniają coraz więcej młodych mieszkańców wsi, ale
także miast do wybierania wsi, jako miejsca dla życia.
5 Por. Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych Agencja Wykonawcza
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/
thematic_reports/098PL.pdf; Edukacja przedszkolna. Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej, P. Swianiewicz
(red.), wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

z biednych rodzin) te, które chodziły do przedszkoli, częściej zdobywały wyższe wykształcenie, mają lepszą pracę i osiągają wyższy standard życia, a przy tym: rzadziej
naruszały prawo i bywały karane, rzadziej też korzystały
z pomocy społecznej, niż osoby, które nie uczęszczały
w dzieciństwie na zajęcia przedszkolne.
L. J. Schweinhart, Benefits, Costs, and Explanation of the High/
Scope Perry Preschool Program http://www.highscope.org/file/
Research/PerryProject/Perry-SRCD_2003.pdf
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i wykształceniem, pozwalającą zostać na miejscu, są
stanowiska w administracji. Ich liczba jest jednak bardzo ograniczona. Stanowiska w administracji są też
w zasadzie dziedziczone. Zmiany zachodzące na wsi nie
zmieniają struktury rynku pracy – komasacja rolnictwa nie
przekłada się na rozwój usług ani pojawianie się nowych
możliwości zatrudnienia. Młodzi znikają więc, niemal na zawsze, gdy idą do szkoły wyższej lub gdy zaczynają pierwszą pracę w mieście. Powstaje luka pokoleniowa: brakuje
młodych dorosłych, lub inaczej: starszej młodzieży”6.
Kto po zakończonej edukacji wraca na wieś i dlaczego? Z jednej strony są to osoby gorzej wykształcone,
o mało przydatnych kwalifikacjach zawodowych, których
nie stać na usamodzielnienie się w mieście. Na wsi zwykle czeka je los bezrobotnego, emigranta, członka (lub
następcy) gospodarstwa rolnego. Z drugiej strony są to
absolwenci szkół średnich i wyższych uczelni (również
o miejskim rodowodzie), którzy znajdują zatrudnienie
w administracji samorządowej, sieciach NGO czy lokalnych instytucjach kulturalno-oświatowych.
Kto nie wraca na wieś? Nie wraca większość absolwen-

W stronę nowej gospodarki
Wśród wielu barier rozwojowych polskich wsi najważniejsza dotyczy gospodarki. Bez nowych sposobów
na zarabianie i nowych miejsc pracy, najlepiej atrakcyjnych i wysokokwalifikowanych, wieś nie przyciągnie młodych i proces jej marginalizacji będzie się
pogłębiał. Niestety, gospodarka jest coraz mniej przewidywalna i mniej zależna od decyzji na szczeblu państwowym i regionalnym. Dzisiejsze państwo nie stworzy już kolejnego Okręgu Przemysłowego. Żeby teraz
i w przyszłości wzmacniać gospodarkę wsi, należy zacząć od zastanowienia się nad tym, czym jest dzisiaj
gospodarka i jak się zmienia. Według koncepcji trzech
sektorów gospodarki, w sektorze pierwszym eksploatuje się dobra przyrody. Sytuują się w nim rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Sektor drugi obejmuje przemysł
i budownictwo, dziedziny zajmujące się przetwarzaniem
dóbr na dużą skalę. Sektor trzeci to usługi obejmujące
handel, transport, komunikację, naukę, edukację, kulturę, ochronę zdrowia, rekreację, administrację publiczną,
wymiar sprawiedliwości, finanse i ubezpieczenia7.

Określenie III sektora gospodarki, jako usługowego przestaje wystarczać, jest zbyt ogólne. Jednym
z możliwych podziałów jest dodatkowe wyodrębnienie
w sektorze usług gospodarki wiedzy, gospodarki doznań, gospodarki rozrywki i gospodarki twórczości.

Od materii do emocji
Rolnictwo i przemysł zajmują się materią, gospodarka oparta na wiedzy i jej pokrewne mają za podstawę
czynniki niematerialne: bity, emocje, symbole, i bardziej
niż przedtem zależą od kapitału symbolicznego, kulturowego, społecznego i ludzkiego. Państwa, regiony
i miejscowości konkurują już nie tylko o inwestorów,
ale także o ludzi kreatywnych. Kultura, z roli czynnika
wspomagającego pośrednio rozwój gospodarki, staje
się podstawą rozwoju wielu działań gospodarczych.
Świadczy o tym coraz większa rola tzw. przemysłów
kultury8. Dawny podział na pracowników fizycznych
i umysłowych zastępowany jest podziałem na zajmujących się analizą symboli i pozostałych9.

tów wyższych uczelni (2/3). Siłą przyciągającą są duże
aglomeracje miejskie i regiony o większej dynamice rozwojowej. Procesy „drenażu mózgów” następują już w momencie podejmowania decyzji o tym, gdzie studiować –
najlepsi maturzyści opuszczają swoje regiony na rzecz
ośrodków bardziej dynamicznych i rozwojowych.
K. Szafraniec, Szanse życiowe wiejskiej młodzieży (w:) J. Wilkin,
I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012, s 216–217.

6 A. Strzemińska, M. Wiśnicka, Młodzież na wsi, Raport z badania,
PAFW, Warszawa 2011, s. 35–36.

10

Charakterystyczne dla rozwoju cywilizacji ludzkiej jest
zmniejszanie się znaczenia sektora I (rolnictwo). Sektor ten traci na znaczeniu wobec przemysłu (sektor II).
Przemysł po fazie wzrostu i stabilizacji przypadającej
na pierwszą połowę XX wieku ustępuje obecnie wobec
usług (sektor III). W krajach o najwyższym poziomie
rozwoju gospodarczego w usługach pracuje obecnie od
70–80% zatrudnionych.

7 Zob. E. Kwiatkowski, Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN,
Warszawa 1980, s. 9–48.

Obserwacja dodatkowych, alternatywnych źródeł dochodu rolników i innych mieszkańców wsi w Europie
Zachodniej i Ameryce Północnej, ale coraz częściej
także w Polsce pokazuje, że również na wsi pojawia
się coraz więcej przedsięwzięć wpisujących się w nową
gospodarkę. Jest to cała gama nowych specjalizacji
gospodarstw: edukacyjnych terapeutycznych, przygo8 Por. B. A. Lehman, Kultura i przemysły kultury jako siła napędowa
gospodarki – doświadczenia amerykańskie. [w:] Szomburg J. (red.):
Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002, s. 30 – 36.
9 Por. http://my.brandeis.edu/news/item?news_item_id=104298

dowych i artystycznych. Jest to produkcja energii przez
wiejskie spółdzielnie, na użytek własny i na sprzedaż.
Jest to tworzenie bezpośrednich powiązań z odbiorcami
żywności i innych produktów wsi. Jest to przejmowanie
przez mieszkańców wsi handlu wiejskiego, komunikacji
i edukacji. Jest to świadczenie usług opiekuńczych dla
seniorów. Jest to wreszcie tworzenie na wsi fabryk przyszłości wykorzystujących nowe technologie, jak choćby
drukarki 3D.
Według R. Floridy, twórcy pojęcia „klasa kreatywna”,
gospodarka twórczości rozwija się najlepiej w środowisku dynamicznym, nasyconym wiedzą, wielokulturowym, wyposażonym w infrastrukturę wiedzy, kultury
i rozrywki, czyli w miastach o znaczeniu metropolitalnym10. Obszary wiejskie, szczególnie peryferyjne, mają
małe szanse na przyciągnięcie klasy kreatywnej i rozwój kreatywnej gospodarki. Jednakże problemowa sytuacja wsi i jej niedopasowanie do nowej gospodarki
stanowić może wyzwanie dla kreatywności. Tworzenie
przedsięwzięć z tego zakresu na wsi jest wyzwaniem
wykraczającym poza schematy myślowe, zmuszającym
do reinterpretacji zasobów wsi oraz do poszukiwania
całkiem nowych pomysłów na przedsiębiorczość. Wieś
oferuje przedsiębiorcom nowej gospodarki przestrzeń
w mniejszym stopniu zdominowaną przez wytwory cywilizacji i mniej nasyconą informacją. Może to być swego rodzaju przestrzeń wolności, laboratorium dla myślenia i wyobraźni. Wieś może być także, dzięki oderwaniu
od sztucznego środowiska dużych miast, przestrzenią
terapii zaburzeń emocjonalnych i problemów interpersonalnych. W wielu krajach dostrzega się już rolę
10 Por. A. Kopel, Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast, http://
www.sbc.org.pl/Content/7681/kopel.pdf
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gospodarki kreatywnej w odniesieniu do obszarów wiejskich i podejmuje w związku z tym różnorodne działania11.
W gospodarce doznań wartość emocjonalna zaczyna
przeważać nad wartością funkcjonalną12. Dla uczestnika
kursu pieczenia chleba ważniejsze od samego chleba

wartości, jakimi one dysponują. Tworzy to pole sprzyjające kooperacji i integracji. Postawa przeciwna ma niemal neokolonialny charakter. Zawiera w sobie żądania
dostarczania przez obszary wiejskie przestrzeni pod
zabudowę i przejmowania przez nie funkcji stanowiących problem dla miast (np. wysypisk śmieci).

Schemat 1. Radosław Barek: szkic z ćwiczeń o dobrym i złym budowaniu

stają się przeżycia związane z jego pieczeniem. Według
J. Pine i J. Gilmore wyróżnić można cztery kategorie doznań (4E), są to doznania związane z uczeniem się (edu-

Zagrożona przestrzeń

cation), doznania estetyczne (estethic), doznania związane z rozrywką (entertainment), doznania towarzyszące
ucieczce od rzeczywistości (escapist) .
13

Społeczeństwo wobec obszarów wiejskich
Nastawienie do obszarów wiejskich to spektrum postaw
społecznych od rozumienia specyfiki wsi i jej poszanowania, do pełnego lekceważenia. Co gorsza, postawę
negatywną w znacznej mierze przejawiają także mieszkańcy obszarów wiejskich.
Pierwsza postawa służy zainteresowaniu dobrami
i usługami wytwarzanymi i świadczonymi na wsi, również ze względu na specyfikę, bez której by nie powstały. Aspekt jakościowy – zaspokajania wyższych potrzeb
społecznych, jest tu szczególnie obecny i rozciąga się
na zainteresowanie wsią i wspólnotami wiejskimi z racji
11 Por. J. Dixon, Y. Chan, The Creative Economy – An Opportunity
for Rural Revitalization http://www.ecdevjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=400
12 The Experience Economy, After B. Joseph Pine II and James H.
Gilmore http://www.managingchange.com/masscust/experien.htm
13 B. J. Pine II, & J. H. Gilmore, Experience economy: Work is theater
and every business a stage. Boston, MA: Harvard Business School
Press, 1999, s. 31.
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Przestrzeń wiejska należy do kluczowych zasobów kraju. Jej przemiany mają długotrwały, niemal nieodwracalny charakter, a popełnione błędy są bardzo widoczne
i niezwykle kosztowne.
W Polsce okres transformacji ustrojowej lat 90-tych oraz
czasy wzrostu gospodarczego związanego z integracją
i wejściem do UE cechowały się natężeniem niekorzystnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.
Bartłomiej Kolpiński, podsumowując zawarte w licznych
dokumentach i opracowaniach strategicznych opinie na
temat problemów z ładem przestrzennym w Polsce,
stwierdził, że główne przejawy braku ładu przestrzennego to14:
• chaotyczna zabudowa, zwłaszcza na terenach podmiejskich,
• niekontrolowana suburbanizacja, a w jej wyniku ubytek terenów otwartych,
• brak poszanowania dla dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego,
• zawłaszczanie przestrzeni publicznych,

• braki w wyposażeniu terenów mieszkaniowych w infrastrukturę osiedlową.
Dalej autor ekspertyzy stwierdza, że „z punktu widzenia
inwestora i użytkownika, polska przestrzeń jest: nieprzewidywalna, konfliktogenna, nieefektywna, niebezpieczna i korupcjogenna” 15 oraz, że przyczyną negatywnych
cech polskiej przestrzeni, jest złe zarządzanie ładem

przestrzennym. Ocena ta dotyczy jego zdaniem w większym stopniu przepisów prawa, niż ich egzekucji16.

14 B. Kolipiński, Ekspertyza, nt.: Ład przestrzenny w Polsce – stan i problemy, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/
Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Ekspertyza_Lad_
przestrzenny_w_Polsce_stan_i_problemy_20072011.pdf, s. 12–13.

15 Tamże, s. 13.

16 Tamże, s. 14.

Wyrazem troski architektów, projektantów, kulturoznawców i regionalistów o ład przestrzenny w Polsce, było
przyjęcie na spotkaniu w Czaplinku w 2001 roku tzw.
KARTY DRAHIMSKIEJ.
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Każdy ma prawo do pięknego krajobrazu i życia w zdro-

Niekontrolowana suburbanizacja i chaos przestrzenny

wym środowisku i harmonijnym otoczeniu.

prowadzą do niszczenia dziedzictwa kulturowego wsi
oraz rodzą problemy ekonomiczne, społeczne i środo-

•

Każde miejsce opowiada swoją historię.

wiskowe.(…)Wzrost gospodarczy i osiąganie współcze-

•

Twoim miejscem jest dom, osada, miasto i środowi-

snych standardów cywilizacyjnych odbywa się głównie

sko naturalne.

poprzez umiastowienie wsi tj. wprowadzenie miejskich

Twój dom tworzy także otoczenie dla innych; niech

wzorców zagospodarowania terenów, budownictwa oraz

będzie ono harmonijne, piękne i niech istnieje w zgo-

urządzania terenów publicznych. Prowadzi to do zatra-

dzie z przyrodą.

cenia wiejskiej specyfiki, degradacji i zaniku tradycyjnych

Odkryj na nowo miejsca, gdzie będziesz miał odwa-

obiektów, w szczególności zagród i innych obiektów

gę żyć w zgodzie z własną tożsamością, bawić się

związanych z gospodarką wiejską, unifikacji, zubożenia

•

•

i marzyć.

zasobu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Ob-

•

Odważnie korzystaj z tradycji rodzinnej i regionalnej.

szary przyległe do aglomeracji i większych miast cechuje

•

Rozwijaj wrażliwość na przestrzeń i ucz się odczyty-

rozbryzg urbanizacyjny (urban-sprawl) oraz przestrzen-

wania jej znaczeń.

na przypadkowość lokalizacji intensywnej zabudowy

Masz prawo korzystać z możliwości, jakie stwarzają

i innych inwestycji. Węzły komunikacyjne i tereny wzdłuż

urzędy, szkoły, ośrodki kultury i inne instytucje pu-

głównych dróg są przekształcane w strefy chaotycznej

•

•

bliczne powołane do zaspokojenia twoich potrzeb.

zabudowy o funkcjach gospodarczych nie związanych

Masz prawo do współuczestnictwa w inicjatywach

z miejscową tradycją budowlaną. Obszary wiejskie stały

obywatelskich zmierzających do tworzenia lepszych

się terenem eksplorowanym dla szeregu potrzeb nie ma-

przepisów dotyczących twojego otoczenia

jących jakiegokolwiek związku z gospodarką lokalną.

Czaplinek, 31 sierpnia 2001 roku

rowania wszelkich możliwych konfliktów przestrzennych,
a w konsekwencji społecznych. Zmniejsza to i upośledza

świadomi urody i historii ziemi go otaczającej, uczestnicy

funkcjonalność obszarów wiejskich i zawęża potencjalne

warsztatów „Potyczki z architekturą” opracowali KARTĘ

możliwości przyszłego ich wykorzystania, w szczegól-

DRAHIMSKĄ jako wyraz możliwości działania i takiego

ności związanego z dziedzictwem kulturowym, środowi-

kształtowania środowiska by było ono piękne, przyjazne

skiem przyrodniczym i krajobrazem.
Opolski Dezyderat w Sprawie Przestrzeni Wiejskiej

wsi, miasta, siedliska, osiedla, ZIEMI.

W roku 2011 przyjęto Opolski Dezyderat w Sprawie
Przestrzeni Wiejskiej. Jest to dokument odwołujący
się do zasad zrównoważonego rozwoju i diagnozy
14

Zmiana paradygmatu
W polityce rozwoju przyjęto paradygmat wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Jego realizację sprowadzono do różnicowania działalności gospodarczej.
Podtrzymało to skutecznie, ukształtowaną w czasach
PRL, praktykę traktowania wsi głównie jako sfery produkcji. Nie wypracowano spójnej koncepcji rozwoju
i kształtowania obszarów wiejskich.

Stan ten manifestuje się okaleczeniem krajobrazu i gene-

W końcu lata 2001 roku, w cieniu ruin zamku Drahim,

i sprzyjało działaniom twórczym każdego mieszkańca

Przykładem starań o harmonijne kształtowanie przestrzeni wsi są działania zespołu architektów i urbanistów
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zespół
ten zajmuje się badaniami i inwentaryzacją architektury i układów przestrzennych wsi, szczególnie wsi opolskiej i dolnośląskiej. W ramach prac zespołu powstały
między innymi plany rozwoju miejscowości na potrzeby
Programu Odnowy Wsi Opolskiej17. Działania dotyczące architektonicznej odnowy wsi prowadzone są także
przez pracowników Politechniki Poznańskiej.

stanu istniejącego, przedstawiający postulaty i apele, których realizacja służyć ma ochronie krajobrazu
polskiej wsi.

Podporządkowano je realizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE, której II filar, dedykowany rozwojowi obszarów
wiejskich, stał się źródłem zdobywania środków na
poszczególne inwestycje, obiektywnie potrzebne, lecz
słabo osadzone w szerszym kontekście rozwojowym.
Oznaczało to realizację przedsięwzięć (w zdecydowanej mierze infrastrukturalnych), będących punktowymi
interwencjami, a nie sposobem dynamizowania procesów rozwojowych.

17 I. Niedźwiecka-Filipiak, Z. Kuriata, Architektura krajobrazu
w Programie Odnowy Wsi Opolskiej, wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Obszary wiejskie są zwykle oceniane przez pryzmat
produktywności, która z natury rzeczy jest i będzie niższa, niż w miastach. Rynkowa wartość produktów sektora rolnego nie oddaje sumy korzyści ekonomicznych,
środowiskowych i społecznych funkcjonowania gospodarstw rolnych. Podobnie wartość lasu jest wielokrotnie wyższa, niż wartość drewna, jakie można w z niego
pozyskać. Zatem właściwa ocena wartości obszarów
wiejskich wymaga pojmowania rozwoju w wymiarach
wyznaczonych przez wektory: wzrostu gospodarczego,
jakości życia i ładu społecznego. W tym ujęciu z rozwojem (a nie wzrostem) mamy do czynienia wówczas,
gdy poszerzeniu ulega sfera wolności jednostek i zbiorowości.
Dominujące podejście do rozwoju, w tym mechanizmy
polityki spójności UE, koncentrują się na uzyskaniu
efektów materialnych i ekonomicznych. Aspekty niematerialne zwykle wymykają się pomiarowi. Poczucie
szczęścia nie ma fizycznej miary, a jest najlepszym
wskaźnikiem jakości życia. Społeczność danego regionu czy kraju, może być coraz bogatsza, a zarazem
coraz starsza i coraz mniej liczebna, czyli „zwija się”,
a nie „rozwija”. Ten przykład dobrze oddaje ograniczenia mierników rozwoju sprowadzonego wyłącznie do
kwestii ekonomicznych i materialnych. Aby odwrócić
negatywne trendy trzeba rozwój obszarów wiejskich
podporządkować paradygmatowi rewitalizacji.
W krajach, będących ojczyzną odnowy wsi, obywatelska niezgoda na utratę wartości środowiska kulturowego i krajobrazu przeistoczyła się w ogarniający całą
społeczność proces rozpoznania wartości i budzenia
potrzeby rewitalizacji, blokując trend umiastowienia wsi.
W Polsce proces ten jeszcze nie zaszedł. Być może
15

zmienią to nowi mieszkańcy wsi przybywający z miast,
gdy ich wyobrażenie o „wiejskiej arkadii” ustąpi miejsca
przykremu rozczarowaniu, gdy otaczająca ich domy
przestrzeń ulegnie degradacji. Już dziś byli mieszkańcy miast są trzonem wielu wiejskich grup liderskich.
Ten zastrzyk kapitału ludzkiego ułatwi budzenie wśród
mieszkańców wsi troski o zrównoważony rozwój oraz
ład przestrzenny. Zwycięstwo paradygmatu rewitalizacji
wymaga nowych aksjologicznych założeń rozwoju obszarów wiejskich, a mianowicie:
1. Zapewnienie wysokiej jakości życia jako celu nadrzędnego strategii rozwojowych wsi (wieś przede
wszystkim sferą życia, a nie produkcji).
2. Wzmocnienie wspólnoty warunkiem rozwoju kapitału społecznego.
3. Budowa partnerstwa miasto–wieś, jako antidotum na
„neokolonialną” presję wobec obszarów wiejskich.
4. Budowa kapitału społecznego ważniejsza niż kapitału fizycznego (unikanie pułapki infrastrukturalnej),
podporządkowanie inwestycji publicznych i organizacji przestrzeni publicznej potrzebie kooperacji
oraz rozwoju relacji sieciowych.

5. Asymilacja migrantów z miast (przeniesienie „centrum aktywności życiowej” do nowego zamieszkania) jako priorytet lokalnych polityk społecznych.
6. Wykorzystanie indywidualizmu jednostek do tworzenia specyfiki miejsca i specjalizacji wsi.
7. W oddolnym podejściu do rozwoju wyższa ranga
energii, wody, przestrzeni i krajobrazu, jako kluczowych zasobów wsi.
8. Rozwój wewnętrzny i rewitalizacja zabudowy oraz
planu osadniczego historycznych centrów poprzez
całościową odnowę wsi (wieś bardziej parkiem kulturowym, niż „sypialnią” lub klastrem firm produkcyjnych czy usługowych).
9. Różnicowanie funkcji terenów przed różnicowaniem działalności gospodarczej (działalność gospodarcza zgodna z predyspozycją obszaru, a nie dostosowywanie kształtu przestrzeni do prowadzonej
już działalności gospodarczej).
10. Wdrażanie na poziomie lokalnym i ustawodawstwa
reguł motywujących do racjonalności wykorzystywania przestrzeni i zachowania wartości krajobrazu
(korzyść ekonomiczna przed nakazem prawnym).

Rozdział II

Odnowa wsi – europejska metoda rozwoju
obszarów wiejskich
W rozdziale tym przedstawimy odnowę wsi, jako specyficznie europejską metodę rozwoju obszarów wiejskich.
Opiszemy istotę tej metody oraz etapy jej rozwoju.
Koncentrować się będziemy przy tym, na opisie etapów wdrażania odnowy wsi w Niemczech i Austrii, jako
krajach, w których metoda ta powstawała, i z których
promieniowała na Europę. Pokażemy także inne europejskie nurty odnowy wsi, rozwijające się równolegle do
zapoczątkowanych w Niemczech i Austrii, cechujące
się trochę innym podejściem i realizowane odmiennymi
sposobami. Zwieńczeniem rozdziału będzie opis działalności Europejskiego Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi ARGE.

wieku, ruch odnowy wsi, stopniowo obejmujący Niemcy, Austrię, Luxemburg, Węgry, Rumunię, Słowenię,
Czechy i Słowację oraz Polskę. Odnowa wsi zaczęła się tam, gdzie były małe gminy obejmujące swym
zasięgiem jedną lub kilka wsi. Taka gmina odpowiada
wielkości parafii, tworzy wyraźną strukturę, małą ojczyznę, miejsce bliskie, o którym można powiedzieć
– moje, miejsce gdzie wszyscy się znają. Istotą odnowy jest przywiązanie do tradycyjnych wartości wsi
i dążenie do zachowania jej swoistego charakteru,
obrona przed jej umiastowieniem, przed zatraceniem jej kultury i sposobu życia. Jednocześnie jednak

II.1 Od narodzin po współczesność
Odnowa wsi to proces stałego ulepszania warunków
życia na wsi. Pojęcie odnowa wsi ma swoje źródło
w niemieckim zwrocie Dorferneuerung. Właśnie od
Niemiec a konkretnie od Bawarii i Badenii–Wirtembergii rozpoczął się, w latach sześćdziesiątych ubiegłego
Fot.1 Okładka jednego z pierwszych pism promujących
odnowę wsi w Dolnej Austrii „My odnawiamy naszą wieś”.
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czerpanie z dorobku cywilizacji, wykorzystywanie nowych technologii i kreatywne podejście do tworzenia
na wsi nowych sposobów gospodarowania. Odnowa
wsi nie jest jednorodna i zmienia się w czasie.
Z doświadczeń pierwszych dziesięciu lat wiemy już, że
odnowa wsi nigdy się nie kończy. Jest ona procesem,
stałym dopasowywaniem się do społecznych i gospodarczych wewnętrznych i zewnętrznych zmian. Prowadzi ona do całościowego kształtowania warunków życia
mieszkańców wsi.
Otwiera przed wsiami, jako najmniejszymi jednostkami
obszarów wiejskich, prawdziwe szanse rozwojowe i próbuje odtwarzać ich duchową, kulturową, gospodarczą
i społeczną identyfikację. Odnowa wsi to wiodąca i twór-

Modernizacja (1953–1975)
Odnowa wsi zrodziła się z początkiem lat pięćdziesiątych XX wieku w Niemczech Zachodnich obejmując na
początku odnowę urbanistyczną (Staedtebauliche Dorferneuerung) i odnowę rolnictwa (Agrarische Dorferneuerung). Odnowa wsi w tym okresie dotyczyła głównie
poprawy wydajności rolnictwa oraz modernizacji wsi. Zaczęto przekształcać tradycyjne gospodarstwa chłopskie
w przedsiębiorstwa przemysłu rolniczego, a samą wieś
kształtowano tak, by upodobnić ją pod każdym względem do miasta. Komasowano wtedy grunty i powiększano rozmiary pól, modernizowano domy i budynki gospodarcze, nie pasujące do nowoczesnych technologii
produkcji rolnej, poszerzano i asfaltowano ulice.

cza siła obszarów wiejskich.
Z wystąpienia Erwina Prölla czołowego przedstawiciela ruchu
odnowy wsi, na dziesięciolecie austriackiej odnowy wsi .
E. Pröll, Erneuerung im Denken, Wollen und Handeln, Wir
erneuern unser Dorf, 11–12/1995, s.1.

Etapy odnowy wsi
W dotychczasowym przebiegu odnowy wsi można zauważyć cztery główne etapy: modernizacji, odnowy fasad, odnowy społeczności i duchowości, zrównoważonego rozwoju wsi.
Datowanie tych etapów jest przybliżone. Przebiegały
i przebiegają one różnie, w zależności od krajów i regionów, w których były realizowane, rozwiązania stosowane w późniejszych etapach były często postulowane
w etapach wcześniejszych.
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Od 1965 roku warunkiem uzyskania wsparcia dla działań modernizacyjnych było przygotowanie planu rozwoju wsi. Od 1970 roku każdy program komasacji gruntów
musiał być uzupełniony planem odnowy wsi. W 1973
roku sanacja wsi znalazła się w gestii wydziałów komasacji gruntów i od tego czasu pakiet ich nowych zadań,
uzupełniony o sprawy budowlane i techniczne, zaczęto
określać jedną nazwą Dorferneuerung (odnowa wsi).
Była to wtedy metoda na wyrównywanie szans regionów zapóźnionych w rozwoju, z geodetami i doradcami
rolnymi w roli głównych animatorów.
Z dzisiejszej perspektywy można stwierdzić, że tak
realizowana odnowa wsi była zaprzeczeniem jej późniejszych zasad. Modernizacja wsi miała bowiem skutki
uboczne, np. w Bawarii zniszczono wtedy więcej tradycyjnej zabudowy wsi, niż w czasie drugiej wojny światowej. Lata siedemdziesiąte i początek osiemdziesiątych
ubiegłego wieku znaczone są też stałym spadkiem licz-

by mieszkańców i osłabieniem tkanki społecznej wsi.
Tendencja ta była charakterystyczna dla wielu krajów
Europy Zachodniej.

Odnowa fasad (1975–1994)
Dostrzeżenie zbyt wielu negatywnych skutków modernizacji wsi doprowadziło do zmian w odnawianiu wsi. Od
końca lat siedemdziesiątych w Bawarii i innych landach
niemieckich, które przystąpiły do akcji odnowy wsi zaczęto zwracać większą uwagę na to, że wieś to nie tylko
rolnictwo i żeby zatrzymać ludzi na wsi należy zadbać
o alternatywne miejsca pracy. Okazją do ich tworzenia
było odnawianie i ocieplanie domów oraz rozbudowa infrastruktury wiejskiej. Jednak teraz prace te prowadzono z większym uszanowaniem dla tradycji. W kolejnym
etapie odnowy wsi postanowiono przestrzegać tego,
aby w trakcie odnawiania domów zachowały one tradycyjne fasady, w tym szczególnie wygląd okien. Było to
warunkiem otrzymania dotacji na remont.

W latach 1977–1980 rząd federalny uruchomił Program
Wspierania Przyszłościowych Inwestycji (ZIP), m.in. zakładający ożywienie koniunktury gospodarczej na wsi. W ramach tego celu na przedsięwzięcia odnowy wsi wydatkowano 260 mln DM. W okresie trzech lat funkcjonowania
programu ZIP Bawaria dysponowała kwotą 130 mln DM
na odnowę wsi w 550 miejscowościach. Landy w oparciu
o zdobyte doświadczenia przystąpiły do realizacji własnych programów. Od 1984 roku źródłem środków stał się
„Fundusz poprawy struktury rolnej i ochrony wybrzeża”.
W 1981 r. landtag Bawarii, pod naciskiem gmin, wystąpił
do rządu krajowego o kontynuację odnowy wsi w formie
niezależnego regionalnego programu landu. Postulat ten
został spełniony w roku kolejnym. Odnowę wsi w Bawarii
przyporządkowano Dyrekcji ds. Komasacji Gruntów (od
1996 Dyrekcja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Niemieckie doświadczenia były obserwowane w Austrii.
W Dolnej Austrii w roku 1981 zainicjowano akcję pn.
„Zachować piękno Dolnej Austrii – stworzyć ją jeszcze
piękniejszą”. Proces odnowy wsi, jako kontynuacja tej

Fot. 3. Odnowiona stodoła, w której mieszkańcy wsi prowadzą
Fot.2. Odnowione fasady, we wsi Ottenschlag w Górnej Austrii

kawiarnię, Nadrenia Palatynat
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akcji i wynik starań organizacji pozarządowych, rozpoczął się w roku 1984 w 4 gminach pilotażowych. W roku
następnym rząd landu przyjął wytyczne dla prowadzenia
odnowy wsi i utworzono Krajowe Biuro ds. Odnowy Wsi.
Do programu przyjęto 52 ze 130 starających się o to
miejscowości. Od roku 1986 następuje rozwój programów odnowy wsi w pozostałych landach Austrii. Wydawane są publikacje upowszechniające ideę odnowy wsi.

• Wieś ma zostać wsią i odróżniać się od miasta i to jest
dla niej szansą.
Nowe impulsy w odnowie wsi wiązały się także z tym, że
zaczynało brakować pieniędzy na wspieranie remontów
i inwestycji w infrastrukturę.
Fot. 5.6.7. Pisma poświęcone kształtowaniu ładu przestrzennego wsi
i dobrej architekturze

W roku 1988 utworzono Regionalne Biuro ds. Odnowy
Wsi (tzw. warsztaty wiejskie) w Hollabrunn w celu decentralizacji programu i wykorzystania specyfiki wydzielonych
w landzie regionów. W 1990 zawiązał się Związek Krajowy
Odnowy Wsi Dolnej Austrii. Dwa lata później związek ten
utworzył trzy kolejne biura w pozostałych regionach landu. W programie uczestniczyło wówczas 231 wsi. W roku
1993, po pozytywnych doświadczeniach z odnową wsi,
poszerzono ten program o odnowę małych miast.
Na tym etapie odnowy wsi ważne było przygotowanie kadry urbanistów i architektów. Ich podstawowym
zadaniem stało się upowszechnianie wzorców piękna
i harmonii w architekturze oraz uświadamianie mieszkańców wsi w tym względzie.

Fot. 4 Edukacja architektoniczna mieszkańców
wsi, zaproszenie
na seminarium
w Akademii Kształtowania Przestrzeni
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Odnowa społeczności i duchowości
(od 1994)
Odnowa wsi w Dolnej Austrii od jej początku miała na
celu nie tylko odnowę fasad, ale także odnowę społeczną i duchową. Nacisk na budowanie i remontowanie był
jednak tak silny, że to, co społeczne, kulturowe i duchowe nie rozwijało się tak szybko, jak zakładano. W 1994,
na rok przed obchodami dziesięciolecia ruchu odnowy
wsi w Dolnej Austrii, postanowiono wrócić do pierwotnych założeń. W związku z tym zaczęto wdrażać nowe
zasady odnowy wsi. Zakładały one, że:
• Podstawowe znaczenie dla odnowy wsi ma wspieranie rozwoju osobowości mieszkańców wsi, rozwijanie
ludzkich talentów i wykorzystywanie ich dla dobra całej społeczności.
• Poprzez projekty odnowy wsi należy motywować ludzi do tego by zamiast żyć koło siebie żyli bardziej ze
sobą, by umacniali solidarność.
• Projekty odnowy wsi nie powinny być realizowane na
pokaz lub w oderwaniu od realiów, to mają być inwestycje na rzecz lepszej przyszłości wsi.
• Mieszkańcy wsi powinni być liczniej niż do tej pory
reprezentowani podczas spotkań poświęconych tworzeniu planów rozwoju i projektów.

Fot. 8. Okładka
broszury prezentującej wzory odnowionej odnowy wsi

W 1995 roku dr Erwin Pröll napisał „Musimy jasno to widzieć, że budżet nie jest beczką bez dna. Teraz odnowa
wsi doświadcza próby jakości. [...] Odnowa wsi w ciągu
następnych dziesięciu lat i na progu trzeciego tysiąclecia powinna być odnową w myśleniu, chęciach i działaniach.” Rok później napisał „Powiedzenie „Bez szmalu
nie ma balu” zmieniliśmy na powiedzenie „Bez balu nie
ma szmalu”. Przeciwstawiliśmy filozofii korzystania ze
środków pomocowych nową filozofię, żeby wreszcie
zakiełkowało w umysłach ludzi, że na początek trzeba
zrobić coś samemu i potem, gdy jest to niezbędne, powinny przyjść pieniądze pomocowe”.

Wdrażanie „odnowionej odnowy” wsi dolno austriackiej
stało się ważnym impulsem na drodze do demokratyzacji tego ruchu. Do tej pory wiele wsi zgłaszało się do
akcji odnowy wsi, bo można było dostać w miarę łatwo
pieniądze, które zawsze się przydadzą. Przeznaczano
je najczęściej na renowację budynków, ulic i placów
oraz tworzenie parków i infrastruktury wiejskiej. Teraz
otrzymanie dotacji zaczęto wyraźniej wiązać z zaangażowaniem mieszkańców i z jakością zgłaszanych
pomysłów. Większym poparciem zaczęły się cieszyć
nowe, bardziej kreatywne projekty. Ważne w uspołecznieniu austriackiej odnowy wsi było też powierzenie
kierowania nią stowarzyszeniom i ograniczenie w tym
względzie roli państwa.
W początkowym okresie odnowy wsi zakładano, że inwestycje w infrastrukturę przyczynią się do tworzenia
miejsc pracy. Obliczono, że każdy milion szylingów
włożony w odnowę wsi daje trzy miejsca pracy w skali
roku. Po dziesięciu latach tej akcji stało się jasne, że
gospodarce wsi należy przydać nowych impulsów, że
wieś bardziej niż do tej pory powinna włączyć się do
uczestnictwa w gospodarce wiedzy.
Większy nacisk na społeczny i duchowy aspekt odnowy wsi wymagał także przygotowania doradców do realizacji nowych zadań. W Dolnej Austrii przygotowano
w związku z tym zespół tzw. opiekunów wsi. Działają
oni w ramach stowarzyszenia „Odnowa Wsi i Miast Dolnej Austrii” (NÖ Dorf- und Stadterneuerung) i opłacani
są w połowie przez stowarzyszenie, w połowie przez
gminy. Ich podstawowym zadaniem jest współudział
w opracowaniu planu odnowy wsi (Leitbild), a następnie pomoc w jego wdrażaniu, łącznie ze staraniem się
o dodatkowe środki finansowe.
21

Zrównoważony rozwój wsi i tworzenie wsi
tematycznych (od 2000)

może wyżyć niewielka liczba mieszkańców wsi, zaczęto szukać sposobów na tworzenie dodatkowych miejsc
pracy i źródeł dochodu. Jednym z nich stał się rozwój
usług i produkcji związanych z renowacją i ocieplaniem budynków oraz z tworzeniem infrastruktury wiejskiej. Pieniądze przychodziły z zewnątrz i zasilały lokalną gospodarkę. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę
i wygląd wsi, stawała się ona bardziej atrakcyjna dla
inwestorów i dla osób, które z miasta przeprowadzały
się na wieś. Innym źródłem dochodów było oszczędzanie, np. dzięki wykorzystaniu lokalnych surowców
energetycznych, szczególnie biomasy. Źródłem zarobków okazała się też turystyka wiejska, w tym szczególnie turystyka związana z odnową wsi. Jednak wobec
rosnącej konkurencji w ramach gospodarki globalnej
dotychczasowe działania nie zawsze wystarczały, by
pobudzić gospodarkę wsi.

Od początku odnowy wsi, jednym z jej celów było ożywienie gospodarcze wsi. Cel ten realizowano na różne
sposoby. Najpierw chodziło o wzmocnienie znaczenia
rolnictwa, a później, gdy okazało się, że z rolnictwa

Zapowiedzią szukania nowych impulsów dla rozwoju
ekonomii wiejskiej było opracowanie w 1996 roku, przez
Europejską Grupę Roboczą ds. Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE), zbioru zasad rozwoju

Odnowa wsi stała się największą inicjatywą obywatelską landu Dolna Austria. Po dziesięciu latach funkcjonowania programu (1994) brało w nim udział 400 wsi,
a Związek Odnowy Wsi skupiał ok. 23 tys. członków.
Dorobkiem było 500 zrealizowanych projektów wspartych kwotą 130 mln szylingów. Wartość zrealizowanych
inwestycji i przedsięwzięć określono na 1100 mln szylingów, co pięciokrotnie przewyższyło wysokość środków
zaangażowanych przez land. Osobiste zaangażowanie
E. Prölla – premiera landu i przewodniczącego ARGE,
spowodowało, iż odnowa wsi stała się wizytówką landu.
Doświadczenia Dolnej Austrii wywarły wpływ na inne
landy Austrii.

obszarów wiejskich i odnowy wsi18. Wskazuje się w nim
na następujące reguły:
• Gospodarka, środowisko, rolnictwo, kultura, polityka
społeczna wsi nie mogą być traktowane oddzielnie,
sektorowo. Wieś jest integralnym organizmem, więc
nie można oddzielać tzw. twardych czynników jej
rozwoju (inwestycje, przemysł, finanse) od miękkich:
kultura, ekologia szkolnictwo, dziedzictwo kulturowe,
identyfikacja z regionem, nauka. Powinno się dążyć
do tworzenia połączeń pomiędzy tymi dziedzinami.
Trzeba widzieć i oceniać wieś całościowo – działanie na wszystkich poziomach zapewni jej harmonijny
rozwój.
• Dostrzeżenie bogactwa w różnorodności wsi i regionów, w ich inności i wykorzystywanie tego bogactwa
dla ich rozwoju ustrzeże wieś przed polityką unifikacji
i poddawania naciskowi metropolii oraz wykorzystania jako rezerwy zasobów przestrzeni i siły roboczej.

18 Por. Leitbild für Landentwicklung und Dorferneuerung in Europa, Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung, Wien
1996.

Reguły te wynikają bezpośrednio z Agendy 21, czyli zasad rozwoju zrównoważonego opracowanych podczas
Szczytu Ziemi, który odbył się w 1992 roku w Rio de
Janeiro. Rozwój zrównoważony, nazywany też ekorozwojem cechuje się zachowaniem równowagi pomiędzy
czynnikami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi
oraz ekologicznymi. Z tego punktu widzenia polityka
regionalna jest czymś więcej niż polityką gospodarczą
i polityką rolną. Musi to być jednocześnie polityka kulturalna, społeczna i ekologiczna. Ponieważ impulsy rozwoju gospodarczego nie tkwią tylko w tworzeniu infrastruktury technicznej i parków przemysłowych, ale także
w oświacie, kulturze, komunikacji społecznej, sprawach
socjalnych i ekologii.
Konkretnym wyrazem zastosowania tych reguł stał się
program tworzenia wsi tematycznych. Jego początków
można szukać w projektach realizowanych w programie
Unii Europejskiej Leader. Pojedyncze wsie tematyczne
powstają już od 1992 roku, jednak na szerszą skalę i przy
wsparciu rządowym ruch tworzenia wsi tematycznych rozpoczął się w październiku 2000 roku w Dolnej Austrii.

Fot. 9. Mieszkańcy wsi Engelbrechts w Dolnej Austrii stwo-
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Fot. 11. Promocja Agendy

Fot. 12. Okładka z nume-

rzyli system ogrzewania wsi,

Fot. 10. Promocja Agendy

21: Gemeinde Hand-

ru pisma prezentującego

z kotłownią na biomasę i prze-

21: pismo Umwelt &Geme-

buch 21 (Gminny Pod-

dolno austriackie miej-

syłem ciepła na odległość

inde (Środowisko i Gmina)

ręcznik Agendy 21)

scowości tematyczne
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Wieś tematyczna to taka wieś, której rozwój podporządkowany jest jakiemuś jednemu pomysłowi, jednemu tematowi. Wokół niego następuje specjalizacja wsi i tworzą się pomysły na zarabianie. Temat bierze się zwykle
z tego, co dla wsi jest charakterystyczne, z czego jest
ona znana i co może być w niej ciekawe dla innych.

We wstępie do wydawnictwa z okazji 25-lecia odnowy wsi
w Dolnej Austrii E. Pröll napisał, że sukces odnowy wsi
w Dolnej Austrii wynika w dużej mierze z faktu jej instytucjonalizacji. Dzięki temu idea ta nie stała się jednorazowym wydarzeniem, ani serią pojedynczych, słabo ze
sobą połączonych działań i interwencji. Ważna i z polskiej
perspektywy zdumiewająca jest trwałość struktur i pro-

Od 2008 roku rozpoczęto w Dolnej Austrii kolejną inicjatywę, czyli tworzenie sieci tematycznych odnowy
wsi, w tym dwóch sieci na poziomie landu Dolna Austria: Ochrona Klimatu, Generacje oraz czterech sieci
regionalnych: Integracja (region Industrieviertel), Identyfikacja (region Weinviertel), Aktywna Młodzież (region
Waldviertel), Człowiek i Przestrzeń (region Mostviertel).
W sieciach tych współpracują wsie, których mieszkańcy
zajmują się podobną problematyką, w zakresie wymienionych.

Fot. 13. Zaproszenie
do „Zwariowanej Wio-

gramów odnowy wsi oraz ich ewolucyjny rozwój19. W fazowym modelu odnowy wsi (Phasenmodell), przyjętym
w 1999 roku, określa się 12 letni horyzont realizacji przedsięwzięć wiejskich. Jest to dowód na perspektywiczne
myślenie i zdawanie sobie sprawy z tego, że dojrzewanie
inicjatyw wymaga czasu.

Odnowa wsi nie jest zjawiskiem jednorodnym, jednak
nie można jej utożsamiać ze wszystkim, co dotyczy polepszania życia na wsi. określa ją bowiem zestaw specyficznych cech:
• Odwoływanie się do wartości życia wiejskiego i do
dziedzictwa kultury wiejskiej.
• Włączanie wsi w obieg cywilizacji, szukanie dla niej
konkurencyjnej pozycji, nadążanie za zmianami dokonującymi się w skali globalnej.
• Łączenie celów osobistych z celami społecznymi.
• Uspołecznienie działań: wspólnie planujemy, wspólnie realizujemy nasze plany.
• Międzynarodowy zasięg ruchu: współpraca odnawiających się wsi i regionów z różnych krajów, tworzenie
międzynarodowych sieci współpracy.
• Śmiałe wizje, twórczy charakter rozwiązań.

ski” Herrnbaumgarten,
jednej z pierwszych
wiosek tematycznych
w Dolnej Austrii
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19 Związek Krajowy Odnowy Wsi Dolnej Austrii zatrudnia 30 specjalistów w czterech regionalnych biurach.

• Podkreślanie znaczenia duchowości i piękna w rozwoju wsi.
• Kompleksowy charakter rozwiązań: odnowa dotyczy
wielu powiązanych ze sobą dziedzin życia wsi.

Wykres 1. Mechanizm działania podejść top-down
i bottom-up

II.2. Kształt metody 			
Wyróżnić można dwa skrajne podejścia do rozwoju obszarów wiejskich: odgórne (z ang.: top-down) i oddolne
(z ang. bottom-up). Wybór podejścia przesądza o charakterze udzielanego wsparcia a nawet rzutuje na jej
skalę oraz efektywność. W podejściu odgórnym, typowym dla polityk sektorowych, rozwiązania są określane na poziomie centralnym i kierowane są do realizacji
na i przez poziomy niższe (lokalne). Polegają one na
mechanizmie „interwencji” wobec problemów, grup docelowych lub obszarów. Interwencja ma postać dotacji.
Udzielenie dotacji na realizację projektów, wybranych
na drodze konkursu, określane jest mianem „operacji”.
Słabością takiego mechanizmu jest obojętność na lokalny kontekst projektu. Operacje zwykle następują bez
czasowego i przestrzennego związku ze sobą oraz innymi działaniami rozwojowymi w otoczeniu. Stosowanie podejścia oddolnego powoduje, że poziom regionalny subsydiarnie uczestniczy we wspieraniu procesów
rozwojowych na poziomie lokalnym. Rozwiązania są
wypracowywane i wdrażane lokalnie, adekwatnie do
zdiagnozowanych problemów, w oparciu o dostępne
zasoby i zewnętrzne wsparcie, w oparciu o tak rozwijany kapitał społeczny beneficjentów.
Podejście oddolne w Europie sprawdziło się między innymi w ramach programów odnowy wsi w kolejnych wydaniach Inicjatywy wspólnotowej Leader. Zasada zaangażowania obywatelskiego w rozwój lokalny na obszarach

Źródło: opracowanie własne, R. Wilczyński

wiejskich została doceniona przez Komisję Europejską.
W latach 2014–2020 podejście LEADER będzie kontynuowane pod nazwą Rozwój Kierowany Przez Społeczności Lokalne. W Polsce podejście to, bardzo zawężając
jego treść, utożsamiono z aktywizacją społeczności lokalnych, głównie czyniąc z niej stały postulat wszelkich
dokumentów programujących rozwój obszarów wiejskich. Natomiast podejście odgórne znalazło zastosowanie w programach operacyjnych na rzecz rozwoju wsi
i rolnictwa: SPO 2004–2006 i PROW 2007–2013.
Mieszkańcy wsi są podmiotem i zarazem siłą napędowa rozwoju w myśl założeń odnowy wsi. Siła idei
i reprezentowanych wartości oraz skala zaangażowana wytworzyły autentyczny ruch społeczny. W odnowie wsi elementem centralnym jest zachowanie i rozwój tożsamości i integralności wsi w jej wymiarze przestrzennym, społeczno-gospodarczym i duchowym przy
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poszanowaniu dziedzictwa kultury materialnej i krajobrazu. Poprzez element tożsamości – niematerialny
(wręcz duchowy) dochodzi do zintegrowania pozostałych sfer życia na wsi związanych z warunkami i jakością życia.
Zintegrowanie w procesie rozwoju elementów materialnych z niematerialnymi, odróżnia odnowę wsi od metod
bazujących wyłącznie na materialnych czynnikach kształtowania wzrostu i proceduralnym podejściu do udzielania
finansowego wsparcia. Również następstwo wyników
animacji procesu rozwoju – najpierw trudno mierzalne
efekty niematerialne, dopiero później efekty mierzalne,
czyni metodę odnowy wsi trudną, a wręcz nieprzyjazną,
dla wykazania rezultatów na podstawie osiągniętych
wskaźników, w szczególności wskaźników produktu.
Zakres odnowy wsi jest ujmowany poprzez specyfikację ważnych obszarów, których dotyczy, przykładowo
w Burgenlandzie (Austria) podstawę odnowy wsi stanowią:
• Ekologia (środowisko, krajobraz, przestrzeń życiowa,
wypoczynek, energia, woda).
• Ekonomia (gospodarka, praca, zaopatrzenie, turystyka, rolnictwo).
• Obszar społeczno-kulturalny (zdrowie, usługi socjalne, rodzina, oświata, kultura, stowarzyszenia, sport,
czas wolny).
• Obszar wizerunkowo-budowlano-przestrzenny (budownictwo, mieszkalnictwo, obraz wsi, ruch uliczny,
komunikacja, infrastruktura, publiczne tereny zielone,
kształtowanie krajobrazu).
Istotą procesu odnowy wsi jest zaangażowanie społeczności lokalnej dla realizacji przedsięwzięć na rzecz wła26

snej wsi oraz własnych domostw i zagród. Samorząd
terytorialny zapewnia wszechstronne wsparcie (animowanie procesu formułowania wizji i celów rozwoju, udział
specjalistów w tworzeniu i realizacji projektów, dofinansowywanie), zarówno dla przedsięwzięć publicznych,
jak też prywatnych. Regionalne programy odnowy wsi
przyczyniają się do pobudzenia i utrzymywania owego
zaangażowania poprzez różne formy wsparcia zarówno
realizacji projektów, jak też procesu prowadzącego do
ich wyłonienia. Odnowa wsi stanowi zatem praktyczną
realizację zasady subsydiarności (pomocniczości). Jako
metoda rozwoju, w sposób niezwykle efektywny, łączy
oddolność inicjatyw oraz wykorzystanie zasobów lokalnych (podejście oddolne) ze wsparciem publicznych
subsydiów, w tym ze środków funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej (podejście odgórne).
Aktywizacji mieszkańców wsi towarzyszy wykorzystywanie zasobów własnych oraz oddolne określanie i realizowanie wizji rozwoju z wykorzystaniem metod planowania strategicznego i przestrzennego. Na gruncie
procesu odnowy wsi ukształtował się partycypacyjny
model gminy, w którym partnerstwo społeczności lokalnej i władz lokalnych przybiera postać współuczestnictwa w kreowaniu rozwiązań i ich wdrażaniu.

Fot. 14, 15. Praca przy tworzeniu planów odnowy wsi

Zatem odnowę wsi cechuje:
• Oddolność inicjatywy społeczności lokalnej, zaangażowanej i przyjmującej odpowiedzialność za przyszłość wsi.
• Uspołecznione planowanie rozwoju, skoordynowane
z planowaniem przestrzennym.
• Skoncentrowanie działań na projektach wykorzystujących zasoby własne.
• Subsydiarność – organizowanie i finansowe i organizacyjne wspieranie przez gminę i region działań społeczności wiejskich.
• Partycypacja – uczestnictwo mieszkańców w procesach decyzyjnych dot. rozwoju,
• Fachowe, instytucjonalne doradztwo na rzecz planowania strategicznego i realizacji projektów,
• Regionalne kształtowanie celów oraz zintegrowanie
działań programu z innymi instrumentami rozwoju obszarów wiejskich.
Oddolność odnowy wsi wyraża się prostym, a jednocześnie skutecznym mechanizmem uruchomienia procesu
rozwoju. Polega on na sprzężeniu trzech niezbędnych
elementów: zasobów własnych, przywództwa i planu
(strategii). Każda wieś dysponuje zasobami, zwanymi
też kapitałami, które ma do dyspozycji, by się rozwijać.
Są jak zgromadzony budulec, którego użycie wymaga
planu – ustalenia kierunku, w jakim ma się zmieniać
wieś. Plan nie powstanie bez przywództwa – osoby, lub
grona osób świadomych konieczności dokonania zmian
w imię odpowiedzialności za przyszłość miejsca, z którym związali życie.
To wiejscy liderzy organizują proces planowania, następnie wdrażania ustaleń. Kształt planu, jaki wyłoni
się z publicznych dyskusji, zależy od zdolności wyobra-

żenia sobie przyszłości wsi przez mieszkańców. Owo
wyobrażenie – wizja wsi, jej przyszłościowy wizerunek,
wypływa ze świadomości stanu, w jakim wieś się znajduje, uwarunkowań zewnętrznych, potrzeb oraz aspiracji społeczności lokalnej. Planowanie rozwoju nieraz
musi te potrzeby i aspiracje wręcz obudzić.
Zapis owego wyobrażenia – wizji wsi, stanowi podbudowę do nakreślenia celów oraz zadań koniecznych
dla ich osiągnięcia. W ten sposób powstaje możliwy
do wdrożenia plan odnowy – strategia rozwoju wsi.
Świadomość potrzeb i aspiracji wyzwala motywację
do ich zaspokojenia. Zmotywowana społeczność lokalna jest zdolna do działania. Wiejskie przywództwo,
czerpiąc z zapisów planu rozwoju, kieruje aktywność
mieszkańców na wytypowane zadania. Połączenie
trzech czynników: zasobów, planu rozwoju i przywództwa uruchamia proces rozwoju. Świadomość potrzeb
i aspiracje są niczym pole siłowe uruchamiające ów
reaktor zmian. Rozwój w pierwszej kolejności wymaga
ludzi, środki finansowe są kwestią wtórną.
Jednym z najważniejszych zadań przywódcy jest pomaganie grupie w rozwijaniu wspólnego celu. Przywódca pomaga kształtować wizję, odgrywa w tym procesie
aktywną rolę, lepiej jednak, żeby nie forsował zbytnio
swoich własnych pomysłów. Liderzy pomagają grupom
doprowadzić do skutku różne przedsięwzięcia. Mobilizują
członków grupy do wspólnego działania.
W. Idziak, Zróbmy coś razem, czyli ekonomia społeczna na wsi,
wyd. WUP Szczecin, Koszalin, 2012.

Niemiecką i austriacką praktyką jest formułowanie ogólnego dokumentu pod nazwą Leitbild (wizja), który stanowi szeroki zapis wizji (przyszłościowego wizerunku)
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miejscowości i podbudowę planu odnowy. Ten moment
w odnowie wsi prowadzonej według modelu fazowego,
o którym wcześniej wspomniano, jest kulminacyjny pod
względem zaangażowania mieszkańców. Bywa, że planowaniu bierze udział 30–40% z nich. Model fazowy
składa się z następujących kroków:

4 lata, faza trzecia, to minimum cztery lata, podobnie do
fazy trzeciej wygląda realizacja fazy czwartej. Wynika
z tego, że nie liczy się tutaj na szybki efekt i zakłada
wytrwałość przy realizacji strategii, to ważna wskazówka na rzecz racjonalnego gospodarowania energią społeczności lokalnej.

Faza pierwsza, wstępna. Miejscowości przydziela się
moderatora odnowy, którego zadaniem jest doprowadzić do uruchomienia procesu odnowy wsi. Faza pierwsza przebiega w rytm tzw. „ośmiu kroków odnowy wsi”.
Pierwszy z nich to „wieczór informacyjny”, w trakcie którego powstaje grupa inicjatywna. Kolejny dotyczy podziału pracy – tworzenia grup roboczych. Dąży się do
tego, aby grupy były dość liczne. Następnie (krok trzeci)
odbywa się praca nad Leitbild i dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami. Zawiązywane jest stowarzyszenie odnowy wsi – krok czwarty. Kolejnym krokiem jest
zatwierdzenie wyników prac przez radę gminy, w ślad
za tym następuje włączenie strategii w program krajowy
(krok szósty).

Bezpośrednim rezultatem wdrażania wizji wsi (Leitbild) jest wzrost kapitału społecznego wyrażający się
formalnymi i nieformalnymi strukturami współdziałania
oraz wzajemnym zaufaniem, dający w rezultacie satysfakcjonujący kształt życia wiejskiego, nowe możliwości
płynące ze strukturalnych przeobrażeń wsi, korzystny
klimat dla postaw przedsiębiorczych oraz inwestycji.

Faza druga, realizacji. Projekty określone w strategii
są realizowane (krok siódmy) ze wsparciem finansowym i z pomocą doradczą ze strony regionu.
Faza trzecia, „duchowa“. To czas ewaluacji (krok
ósmy), realizacji projektów miękkich „duchowej odnowy”, oddziaływań na sferę społeczną i kulturalną mieszkańców oraz kontynuacji procesu uczenia się.
Faza czwarta, spokoju – samodzielności. W Austrii
poszczególne fazy tego modelu mogą trwać od pół roku
do czterech lat. Najkrótsza jest faza wstępna, zajmuje
ona kilka miesięcy, faza druga może trwać maksymalnie
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II. 3. Nurty odnowy wsi
Ruch Odnowy Wsi (zapisywany w kontekście tego
podrozdziału z dużych liter) jest jednym z podejść do
zachowania tożsamości wsi i jej rozwoju. Podejście to
rozwinęło się szczególnie w Niemczech i Austrii, obejmując później swym oddziaływaniem niemieckojęzyczne
regiony krajów sąsiadujących z Niemcami i Austrią oraz
Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię i niektóre z polskich
województw. W innych krajach Europy, ale też świata,
realizowano i realizuje się wiele inicjatyw o założeniach
i celach podobnych do Odnowy Wsi. Podobne w tych
inicjatywach i Odnowie Wsi jest szukanie sposobów na
zachowanie tego, co stanowi o unikalności i wartościach
wsi. Podobne jest też dodawanie witalności wsi i szukanie dla niej dobrego miejsca w zmieniającej się rzeczywistości. Odnowę Wsi wyróżnia jednak instytucjonalny
charakter oraz większa skala działań i zaangażowanych
środków, a także połączenie podejścia odgórnego i od-

dolnego. w Odnowie Wsi nastąpiło powiązanie działań
z poziomu regionu (landu, województwa) oraz z poziomu gminy i wsi. Wymienione cechy, stanowiące o istocie
Odnowy Wsi, odróżniają w ogólnych zarysach ten ruch
od innych działań na rzecz wsi. Zarysy są ogólne, bo
nie sposób wyznaczyć tu wyraźnych granic. Dodatkowe
zamglenie pola obserwacji wynika z tego, że w jednym
kraju, regionie, a nawet wsi mogą się krzyżować drogi
Odnowy Wsi i innych ruchów na jej rzecz.

ci PREPARE większy udział mają organizacje z krajów
bałkańskich. Wśród tych sieci najbardziej obywatelską
i ekspansywną wydaje się być sieć ERCA. Grupuje ona
obecnie około dwudziestu sześciu krajowych i regionalnych sieci i organizacji. W 2011 roku rozpoczęto, na
wzór ERCA tworzenie sieci obywatelskich ruchów wiejskich na terenie Niemiec22.
Cele ERCA
•

Różnice i podobieństwa, bo przecież takie też są, Odnowy Wsi i innych działań na rzecz wsi, postaramy się
wyłowić, przyglądając się wielobarwnej mozaice ruchów i inicjatyw w tej dziedzinie. Zobaczymy tu przedsięwzięcia o ambicjach międzynarodowych, ale także
rozwiązania lokalne i prywatne, ograniczające się do
skali jednej wsi, czy pojedynczego gospodarstwa.

Wzmocnienie oddziaływania organizacji reprezentujących wspólnoty wiejskie na poziomie regionalnym,
krajowym i międzynarodowym.

•

Wspieranie tworzenia krajowych i regionalnych ruchów wiejskich, na obszarach, na których ich jeszcze
brakuje.

•

Wymiana informacji i wzajemna pomoc.

•

Wspieranie społeczności wiejskich w budowaniu zaufania we własne siły i zdolności, aby mieszkańcy wsi

Sieci współpracy i parlamenty
W Europie działa wiele organizacji i sieci współpracy na
rzecz wsi. Niektóre, jak np. Europejska Sieć na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich – European Network
for Rural Development (ENRD)20, obejmują wszystkie
kraje Unii Europejskiej, inne, jak np. Europejski Alians
Wspólnot Wiejskich (European Rural Community Alliance (ERCA)21, czy Partnerstwo dla Wiejskiej Europy
PREPARE (Partnership for Rural Europe, PREPARE)
działają w kilku lub kilkunastu krajach. W sieci ERCA
bardziej zaangażowane są organizacje wiejskie z krajów skandynawskich oraz z Litwy, Łotwy i Estonii. W sie20 http://enrd.ec.europa.eu/pl/
21 http://www.ruralcommunities.eu/

mogli w większym zakresie zadbać o swoje sprawy.
•

Promowanie demokracji uczestniczącej.

•

Tworzenie przestrzeni do dyskusji na temat przyszłości obszarów wiejskich oraz lepszego zrozumienia
procesów rozwoju obszarów wiejskich.

•

Wzmocnienie oddziaływania krajowych ruchów wiejskich na polityki regionalne, krajowe i UE, które mają
wpływ na społeczności wiejskie.

http://www.ruralcommunities.eu/index.asp?pageid=348307

Jednym z przedsięwzięć organizacji krajowych wchodzących w skład sieci ERCA jest organizowanie Parlamentów Wiejskich, są one forami debaty nad sytuacją obszarów wiejskich i sposobem oddziaływania
na polityki krajowe w sprawach wiejskich. Spotykają
22 http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/dorf
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się na nich przedstawiciele wsi i organizacji wiejskich.
Pierwszy taki parlament zawiązano w 1989 w Szwecji,
następny w Finlandii, dalsze w Estonii (1996), na Węgrzech (1998), na Słowacji (2000), w Holandii (2005)
oraz w Słowenii (2011) i na Łotwie (2013). W 2013 odbył się również pierwszy Europejski Parlament Wiejski23. Pierwszy szkocki Parlament Wiejski ma się spotkać w 2014 roku24.
Tworzenie kolejnych organizacji i parlamentów wiejskich
świadczy z jednej strony o rosnącej aktywności ruchów
obywatelskich na wsi, z drugiej jednak strony jest to
dowód, że istniejące organizacje nie zawsze są dość
sprawne i skuteczne w dbaniu o interesy wsi. Jest to też
potwierdzenie, że pomimo wielu programów i projektów
realizowanych na obszarach wiejskich ich sytuacja jest
nadal trudna, a może i trudniejsza, niż wcześniej.
Społeczności wiejskie zachowają swą trwałość, tylko dzięki żywotności demokracji na szczeblu lokalnym i dzięki
silnemu partnerstwu, tych, którzy odpowiadają za politykę
wobec obszarów wiejskich i tych, którzy żyją i pracują na
wsi oraz ze wsią.
Wzywamy decydentów na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym, żeby dołączyli do nas w ramach partnerstwa funkcjonalnego i rozpoczęli z nami dialog, aby
zapewnić społecznościom wiejskim w całej Europie wital-

Program Leader
Ważnym programem dysponującym znacznymi środkami na rozwój wsi, którego cele są zbieżne z celami
odnowy wsi, był Program Unii Europejskiej Leader25.
Program ten funkcjonował w kolejnych odsłonach od
1991 do 2006 roku, jako:
• LEADER i (1991–1994), sprawdzanie nowego modelu rozwoju obszarów wiejskich; zróżnicowanie gospodarki obszarów wiejskich.
• LEADER II (1994–1999), upowszechnienie podejścia
wg LEADER I; zaangażowanie 50% obszarów wiejskich; większa integracja działań.
• LEADER+ (2000–2006), wspomaganie wdrażania
nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich,
współpracy międzynarodowej i tworzenia sieci współpracy.

mienia się działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Działanie
to ma wpływać na poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich, umożliwić rozwój tożsamości społeczności
wiejskiej, przyczynić się do zachowania dziedzictwa
kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej
obszarów wiejskich.
Podobnie, jak w Polsce, w każdym z krajów Unii Europejskiej funkcjonują Programy Rozwoju Obszarów
Wiejskich opracowane dla okresu programowania
2007–2013, zawierające komponent dotyczący odnowy
wsi. Obok tych programów realizowane są także rozliczne programy i projekty o zasięgu krajowym prowadzone przez organizacje pozarządowe.

http://europeanruralparliament.com/

Celem Programu było zachęcenie do wdrożenia zintegrowanych, dobrych jakościowo, oryginalnych strategii
dla zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanych na:
• Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
• Wzmocnienie środowiska gospodarczego, w celu
udziału w tworzeniu miejsc pracy.
• Poprawę zdolności organizacyjnych społeczności
wiejskich.

23 http://europeanruralparliament.com/
24 http://news.scotland.gov.uk/News/Scotland-s-Rural-Parliament377.aspx
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Od 2007 Leader nie jest już osobnym programem, tylko podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów osi 3. Krajowych Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wśród celów osi 3. Wy25 Więcej na: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006
_pl.pdf

Przykładem inicjatywy, którą można zaliczyć do nurtu odnowy wsi jest sieć „Najpiękniejsze Wsie Francji”.
Przykład ten jest o tyle wzorcowy, że rozpoczął się od
jednej wsi i rozwinął do przedsięwzięcia o znaczeniu
światowym. Wzorcowe jest także to, że jest to ruch całkowicie oddolny, społeczny, samorządny i samopodtrzymujący się. Zaczęło się od tego, że Charles’a Ceyrac,
burmistrz wsi Collonges-la-Rouge w regionie Limousin,
zobaczył w 1981 roku zdjęcia swojej wsi w albumie
z serii „Les Plus Beaux Villages de France“ (Najpiękniejsze wsie Francji). Album miał wydźwięk nostalgiczny, pokazywał bowiem także fotografie popadających
w ruinę budynków wiejskich.
Burmistrz Ceyrac najpierw się tym faktem zasmucił,
a potem pomyślał – skoro te wsie są takie piękne, to
trzeba je ratować, żeby je ratować, to powinniśmy nasze piękno tak opakować i przygotować, żeby uczynić
z nich atrakcje turystyczne. Postanowił zachęcić do
tego dzieła stu innych burmistrzów gmin francuskich.
Na zaproszenie do wspólnego działania odpowiedziało
66 miejscowości. W 1982 roku powstało Stowarzyszenie „Najpiękniejsze Wsie Francji”. Celem tego stowarzyszenia stało się ratowanie dziedzictwa kulturowego wsi
i jego komercjalizacja. W 1984 roku wybrano pierwszą
czwórkę najpiękniejszych wiosek.

ność i rozwój!
Fragment z deklaracji Europejskiego Parlamentu Wiejskiego

Najpiękniejsze wioski

Fot. 16. Publikacja dobre praktyki LEADER + na Dolnym Śląsku

Na podstawie zebranych doświadczeń w 1991 wprowadzono kartę jakości najpiękniejszych wiosek i zarejestrowano markę „Les Plus Beaux Villages de France“
i jej znak. Obecnie do sieci najpiękniejszych wiosek
francuskich należy 156 miejscowości w 21 regionach
i 69 departamentach. Każdego roku zgłasza się do sieci
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Fot.21. Logo wiosek przeżyciowych

Fot. 17, 18. Piękna wieś francuska
Fot. 19. Folder saksońskich

6 do 10 wiosek, a przyjmowanych jest od 1 do 3. Stowarzyszenie chce uniknąć tego, żeby najpiękniejsze wsie
były skansenami bez duszy, czy też odwrotnie, parkami
rozrywki. Zależy im na tym, żeby wsie były żywymi organizmami26.
Tworzenie sieci najpiękniejszych wsi jest jedną z odpowiedzi na problemy, z jakimi borykają się obszary wiejskie w wielu krajach Europy takie, jak postępujący proces utraty pierwotnego charakteru wsi, wyludnianie się
i wynikające z tego trudności z utrzymaniem infrastruktury oraz utrzymujący się wciąż niższy poziom życia mieszkańców wsi w porównaniu z mieszkańcami miast.

miejscowości, ale ponadto w sposób wyraźny może
podnieść poziom życia mieszkańców.
Sukces najpiękniejszych wsi z Francji spowodował, że
podobne sieci zaczęto tworzyć w innych krajach Europy
i świata, takich, jak: Belgia (od 1994), Kanada (od 1988),
Włochy (od 2001) i Japonia (od 2005). Wsie te założyły
światowe stowarzyszenie najpiękniejszych wiosek27.

Trzy dekady doświadczeń działalności Stowarzyszenia
„Najpiękniejszych Wsi Francji” udowodniły, że oparcie
rozwoju wsi na posiadanych zasobach dziedzictwa kulturowego może przyczynić się, nie tylko do zatrzymania
negatywnych procesów, powodujących „zwijanie się”

W 2008 roku rozpoczęło się tworzenie sieci najpiękniejszych wiosek w Saksonii (Niemcy). Wzór przejęty z Francji połączono tu z doświadczeniami z konkursów na najpiękniejszą wieś, które w Niemczech
organizowane są w ramach programu „Nasza wieś
ma przyszłość” („Unser Dorf hat Zukunft“), dawniej
program ten nazywał się „Nasza wieś powinna być
piękniejsza” („Unser Dorf soll schöner werden“). Na
początku 2013 roku było w Saksonii 9 certyfikowanych wiosek.

26 http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/qui-sommesnous

27 http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/les-plusbeaux-villages-de-la-terre
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wiosek tematycznych

Wioski przeżyciowe
Tworzenie sieci najpiękniejszych wiosek prowadzono
równolegle z inicjatywą „Sachsens Erlebnisdörfer”(Saksońskie Wioski Przeżyciowe), czyli z kreowaniem wiosek, które po polsku można nazwać przyżyciowymi,
przygodowymi. Wioski przeżyciowe i najpiękniejsze
powstawały w ramach jednego projektu, tworzenia wiosek tematycznych. Projekt ten realizowany był od 2008
do 2012 roku przez Saksoński Urząd ds. Środowiska,
Rolnictwa i Geologii. W jego efekcie, obok 9 najpiękniejszych, powstało także 10 wiosek przeżyciowych,

Fot.20. Folder „Wioski
Zmysłów” – Höfgen

takich, jak granitowa, laborantów, bawołów, flisaków,
zabawek, tekstylna, szachów, zegarów słonecznych,
zmysłów oraz czarodzieja Krabata28. Zadbano przy tym
o przygotowanie ofert tych wiosek oraz o ich marketing.
W celu sprzedaży produktów turystycznych wiosek,
w ramach dodatkowego projektu utworzono także biuro
podróży Urlaub in Sachsens Dörfern (Urlop w Saksońskich Wsiach)29.

Wsie i miasta kwiatów
Kolejnym pomysłem z Francji, służącym upiększaniu
wsi i przyczyniającym się do ich odnowy są wsie i miasta
kwiatowe. Od 1959 roku organizowany jest w tym kraju
turniej, w którym miasta i wsie konkurują o miano najpiękniejszej miejscowości kwiatowej. W turnieju mogą
wziąć udział wszystkie miasta i gminy. W pierwszym
roku zainteresowało się konkursem 600 gmin, później
były to już tysiące miast i wsi. W 2013 roku prawie
jedna trzecia francuskich miast i wsi, to miejscowości
kwiatowe, 4031 z nich jest oznakowanych. Na stronie
promującej francuskie miejscowości kwiatowe można
przeczytać, że w pięknym, kolorowym otoczeniu żyje
28 http://www.erlebnisdoerfer.de/
29 http://www.sachsensdoerfer.de/
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Prywatna odnowa wsi

nym kompleksie powstało centrum kultury prowadzone dzisiaj przez stowarzyszenie. Odrestaurowanie
gospodarstwa kowala było przykładem dla innych
mieszkańców wsi, jak mogą zadbać o swoje obejścia.
Dzięki aktywności stowarzyszenia i działaniom artystów przyjeżdżających do Höfgen na plenery, wieś
ta weszła na ścieżkę specjalizacji stając się wioską
zmysłów.

Przez wiejski sklep do odnowy wsi
Fot. 23. Jedna z rzeźb na trasie zmysłów w wiosce Höfgen

Fot. 22. Parada kwiatowa w Żalnie

się przyjemniej i radośniej, dzięki kwiatom podnosi się
jakość życia, sadzenie kwiatów wpływa na dobrostan
środowiska naturalnego, kwiaty zbliżają ludzi i czynią
ich lepszymi30.
Jedną z polskich wiosek kwiatowych jest wieś Żalno
z województwa kujawsko-pomorskiego31. Wioska powstała z inicjatywy Pani Ewy Szczypiorskiej, sołtysa
wsi, nauczycielki z powołania i pasji. Kiedy pani Ewa
poszła na emeryturę, została sołtysem, żeby mieć kontakt z ludźmi, żeby być potrzebną. Sołtysowanie połączyła z pasją kwiatową: od kwiatów z papieru do kwia30 http://www.villes-et-villages-fleuris.com/
31 http://www.zalno.tuchola.pl

34

tów na klombach. Postanowiła znaleźć coś, co uczyni
pracę sołtysa bardziej ambitną, co będzie wyzwaniem
dla niej i innych mieszkańców wsi. Żeby nie kręcić się
w kółko, powtarzając rutynowe zajęcia sołtysa i żeby
nie zostać sprowadzoną do roli poborcy podatków, załatwiacza interwencyjnych spraw i organizatorki jednej
imprezy w roku.

Jednym z wielu przykładów prywatnej odnowy wsi,
prowadzonej z własnej inicjatywy, bez wsparcia ze
strony urzędów i funduszy pomocowych, a niejednokrotnie wbrew władzy, jest podniesienie z ruin zabytkowego XVII wiecznego, składającego się z czterech
budynków, gospodarstwa kowala we wsi Höfgen niedaleko Miasta Grimma, w Saksonii. Gospodarstwo
to w stanie dewastacji kupił artysta z Drezna i przez
wiele lat, przy pomocy przyjaciół i kryjąc się ze swymi zamierzeniami przed władzą (było to w czasach
NRD), odrestaurował wszystkie budynki. W odnowio-

Jednym z problemów wsi jest dostęp do handlu i innych
usług. Razem z ich ubywaniem na wsi, a proces ten
postępuje coraz szybciej, pogarsza się jakość życia
mieszkańców wsi, w porównaniu z mieszkańcami miast.
Skoro trudnej mieszkać na wsi, trzeba się przeprowadzić do miasta. Razem z tym, jak ubywa mieszkańców
wsi, szczególnie młodych i zamożniejszych, maleje
opłacalność handlu i innych usług. Problem ten występuje w wielu krajach świata. Do osób, które próbują go
rozwiązać należy prof. Volker Hahn z Niemiec. Jego
podejście łączy w sobie podstawy biznesowe z oddziaływaniem społecznym.

Fot. 24. Odrestaurowane gospodarstwo kowala w Höfgen

Zaczęło się od tego, że prof. Hahn pracujący jako
konsultant w biznesie, przeniósł się z miasta na wieś.
Szybko jednak zorientował się, że codzienne życie na
wsi nie jest najłatwiejsze, zabrakło mu podstawowych
usług, które miał w mieście. Miał do wyboru albo powrócić do miasta, albo coś z tym zrobić, wybrał to drugie. Zaczął od badań. Policzył ilu mieszkańców jego
wsi i okolicy może korzystać ze sklepu oraz ile kosztuje robienie zakupów w miejskim markecie? Podsumował koszty dojazdu, koszty nadmiernych zakupów

Wioska kwiatowa to dla nas sposób na upiększenie wsi
i zjednoczenie mieszkańców – mówi pani Ewa – Mamy
coś wspólnego, widzimy jak z miesiąca na miesiąc wieś
pięknieje. Jest o czym zagadać do sąsiada. Najbardziej
cieszy mnie teraz, że jak coś robimy, czy chodnik, czy
drogę, coś przy świetlicy, to ludzie potrafią zostawić
swoje zajęcia i ruszyć do wspólnej pracy.
http://www.zalno.tuchola.pl/wioska-kwiatowa
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jedzenia32, koszty czasu straconego na dojazdy i chodzenie po dużych sklepach. Obliczył też wielkość siły
nabywczej mieszkańców wsi. Okazało się, że uruchomienie na nowo sklepu może być opłacalne. Swoje obliczenia przedstawił na zebraniu wiejskim i zaproponował
utworzenie sklepu w formie spółki kapitałowej z udziałami mieszkańców wsi. Spośród 450 mieszkańców wsi
Heilgersdorf do spółki przystąpiło 200 osób. Po kilku
latach obroty sklepu wzrosły do 350 tyś euro i można
było wypłacić dywidendy. Żeby podnieść atrakcyjność
sklepu zadbano o dostawy sprawdzonych towarów
z najbliższej okolicy. Można tu kupić miejscowe wędliny, nabiał, warzywa, owoce, piwo i soki. Sklep, oferując
sprawdzone i świeże produkty, ściąga klientów spoza
wsi, przez co wzrastają obroty i poprawia się zyskowność całego przedsięwzięcia.
Sukces sklepu otworzył przestrzeń do następnych inicjatyw. Przy sklepie uruchomiono punkt medyczny. Lekarz
przyjeżdża tu raz na miesiąc, ale można być z nim w stałym kontakcie przez Internet. Sklep stał się miejscem
organizacji opieki nad osobami starszymi. Uruchomiono
także przy nim wypożyczalnię samochodów z napędem
elektrycznym. Baterie tych samochodów ładowane są
w sklepowej stacji, prądem, który wytwarzany jest przez
sklepową instalację fotowoltaiczną. Wizją prof. Hahna
jest dostarczanie mieszkańcom wsi, na podobnej zasadzie, kolejnych usług. Chce on w ten sposób odwrócić trend, kiedy przybędzie usług na wsi, a razem z tym
miejsc pracy, stanie się ona bardziej atrakcyjnym miej32 W Europie marnuje się średnio 1/3 zakupionego w sklepach jedzenia. 11 milionów ton wyrzuconej każdego roku w Niemczech żywności
oznacza, że każdy Niemiec wyrzucił 81,6 kilo jedzenia wartego 235 Euro.
http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/analizy-raporty/europejczycymarnuja-bardzo-duzo-jedzenia
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scem do życia. Obecnie prof. Hahn pracuje nad konceptem utworzenia na wsi miejsc pobytu dla osób starszych.
Mają oni zamieszkać w domach, które do tej pory stoją
we wsi puste. Domy te będą odpowiednio przygotowane
i połączone w jeden system z usługami tworzonymi wokół
sklepu. W ten sposób przybędzie dodatkowych klientów
i razem z tym podniesie się opłacalność przedsięwzięcia. W swoim wystąpieniu na konferencji w Eberswalde
(Niemcy) pt. „Społeczne innowacje na obszarach wiejskich”, która odbyła się jesienią 2013 roku, prof. Hahn
wymienił kolejne dziedziny usług, które mieszkańcy wsi
mogą zorganizować we własnym zakresie, łącząc podejście biznesowe ze społecznym, oraz wykorzystując
nowoczesne technologie. Mogą to być usługi pocztowe
i bankowe, opieki nad dziećmi, czasu wolnego, gastronomiczne, edukacyjne, informacji turystycznej, a nawet
duchowe (wobec ubywania kościołów).
Dzięki uruchomieniu sklepu w Heilgersdorf poprawiła
się, jakość życia społecznego, wieś zyskała na wyróżnialności. Odwiedzają ją liczne grupy studyjne mieszkańców innych wsi. Sklep nie musi bronić się przed
plajtą, odwrotnie, ma się dobrze i stał się rozrusznikiem
lokalnej gospodarki. Ciekawe jest też to, że dzięki sprytnym rozwiązaniom logistycznym, różnorodność produktów spożywczych w sklepie wiejskim nie odbiega od ich
asortymentu w dużych marketach.
Prof. Hahn, który pomógł stworzyć sklep wiejski, aby
rozwiązać własny problem, wypracował przy okazji
metodę aktywizacji obszarów wiejskich, którą obecnie
propaguje. Pomaga on teraz w zakładaniu kolejnych
spółek sklepowych w Niemczech i Austrii33.
33 http://www.nahversorger-institut.de/

II.4 Europejskie Stowarzyszenie
Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Odnowy Wsi (ARGE)
Organizacja została utworzona w 1988 r. w raz z inicjatywy Bawarii, Dolnej Austrii i Styrii, w formule grupy roboczej przedstawicieli administracji, naukowców,
ekspertów odnowy wsi, samorządów i organizacji pozarządowych. Od lutego 2007 r. ARGE jest niezależnym
stowarzyszeniem z siedzibą w St. Pölten (Dolna Austria). Funkcję przewodniczącego stowarzyszenia pełni
premier Dolnej Austrii Erwin Pröll1 – twórca odnowy wsi
w Austrii2.
Celem działalności ARGE jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Europie, poprzez animowanie międzynarodowej współpracy na rzecz odnowy, promowanie
działań na rzecz poprawy jakości życia na wsi oraz zwiększania szans gospodarczych i walorów wypoczynkowych
obszarów wiejskich, a także zachęcanie do tworzenia
sieci współpracy, ukierunkowanych na wymianę wiedzy
i doświadczeń z zakresu stosowanych rozwiązań. Celem
działalności stowarzyszenia jest również kształtowanie
ogólnospołecznej świadomości dotyczącej znaczenia
obszarów wiejskich oraz potrzeb ich mieszkańców,
a także popularyzacja osiągnięć krajów członkowskich
i upowszechnianie dobrych praktyk.

1 Funkcję zastępców pełnią: Marija Markeš (Słowenia), Charles
Konnen (Luksemburg), Helmut Brunner (Bawaria) oraz Ryszard Wilczyński (województwo opolskie, Polska). Dyrektorem Zarządzającym
stowarzyszenia jest Theres Friewald-Hofbauer.
2 www.landentwicklung.org – strona internetowa Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE

Działalność i przedsięwzięcia ARGE mają przyczynić
się z jednej strony do upowszechnienia wiedzy na temat zagadnień z zakresu rozwoju obszarów wiejskich,
a z drugiej – podniesienia pewności siebie i samooceny
mieszkańców wsi, zmotywowania ich do działań ukierunkowanych na współkształtowanie własnego otoczenia oraz wzmocnienia ich tożsamości jako Europejczyków społecznie i kulturowo zakorzenionych na wsi.
Cele i kierunki działalności ARGE sformułowane zostały
w dokumencie programowym stowarzyszenia, określanym „strategią na rzecz zrównoważonego rozwoju europejskich wsi i gmin wiejskich” (Leitbild für eine nachhaltige
Entwicklung europäischer Dörfer und Landgemeinden).
Dokument ten został uchwalony 28 lutego 1996 r. przez
Radę Oficjalną ARGE podczas trzeciego Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi w Konstancji. 13 lat później,
w grudniu 2009 r., zgromadzenie ogólne ARGE przyjęło
w drodze uchwały nowelizację strategii. Dokument ten
wskazuje, że obraz obszarów wiejskich, do którego należy dążyć, to synteza pomiędzy zachowaniem tradycyjnej
struktury wsi, a dążeniem do stworzenia z tych obszarów
miejsc o wysokim potencjalne ekonomicznym i dobrej
jakości życia. Działania w tym kierunku muszą jednak
uwzględniać uwarunkowania społeczne i ekologiczne,
jak również aspekt troski o regionalną, czy lokalną tożsamość. Strategia określa, iż fundamentem tych działań
jest osobiste zaangażowanie mieszkańców i ich poczucie odpowiedzialności za własne otoczenie.
Założenia statutowe ARGE realizuje poprzez wydawanie publikacji oraz organizowanie konferencji, kongresów
i podróży studyjnych, a także prestiżowego konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi, który jest okazją do skonfrontowania najciekawszych osiągnięć i upowszechniania
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wzorcowych rozwiązań. Dotychczas odbyło się 12 edycji
konkursu, kolejna zostanie zorganizowana w 2014 r.
Każdej edycji konkursu nadawane jest odrębne motto,
na podstawie którego w drodze wizytacji oceniane są
osiągnięcia i dorobek uczestnika konkursu. Zwycięzca
otrzymuje Europejską Nagrodę Odnowy Wsi, natomiast
wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: za
całościowy, zrównoważony i zgodny z mottem konkursu
rozwój wsi o wyjątkowej jakości; za szczególne osiągnięcia w wielu obszarach rozwoju wsi; za szczególne
osiągnięcia w pojedynczych obszarach rozwoju wsi.
Przez ponad 20 lat funkcjonowania konkursu, najliczniejszą grupą laureatów mogą poszczycić się Niemcy
(108) oraz Austria (74). Na trzecim miejscu pod względem liczby laureatów plasuje się obecnie Polska (19).
W 2011 r. z inicjatywy gminy Sand in Taufers (Tyrol
Południowy, Włochy), zwycięzcy z 2010 r., zawiązała
się nieformalna sieć laureatów konkursu o Europejską
Nagrodę Odnowy Wsi. Członkowie sieci organizują
spotkania raz lub dwa razy do roku (ostatni raz w maju
2012 r. w Kamieniu Śląsku, woj. opolskie), ich celem
jest przede wszystkim wymiana wiedzy i doświadczeń
z zakresu odnowy, a także prezentacje inicjatyw lub realizowanych przedsięwzięć.
Obecnie członkami/partnerami ARGE są 23 kraje i regiony europejskie: Bawaria, Wspólnota Niemieckojęzyczna
w Belgii, Burgenland, Hesja, Karyntia, Luksemburg, Dolna Austria, Nadrenia-Palatynat, Saksonia, Salzburg, Słowacja, Słowenia, Południowy Tyrol, Styria, Turyngia, Tyrol, Czechy, Węgry, Vorarlberg, województwo opolskie i
dolnośląskie, Szwajcaria, gmina Hinterstoder, a także
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Europäisches Bildungsforum für ländliche Entwicklung
(Europejskie Forum Kształcenia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) i ARGE Ländlicher Raum (Wspólnota
Robocza Obszary Wiejskie, Austria).
Do roku 2009 jedynym polskim członkiem ARGE było
województwo opolskie, które swe członkostwo zwieńczyło zorganizowanym w maju 2007 roku w Kamieniu Śląskim VI Europejskim Kongresem Odnowy Wsi.
W 2009 roku do stowarzyszenia dołączył drugi polski
region – Dolny Śląsk.
Członkostwo w ARGE wiąże się koniecznością opłaty
członkowskiej, zależną od sytuacji ekonomicznej oraz
liczby mieszkańców gminy, regionu czy kraju związkowego. Złożenie wniosku o przyjęcie do stowarzyszenia
jest możliwe bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych
i wiąże się jedynie z wniesieniem podania.
Zwycięzcy Konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi w latach 1990-2012
• 1990 – Dorfbeueren, Salzburg, Austria
• 1992 – Illschwang, Bawaria, Niemcy
• 1994 – Steinbach an der Steyr, Górna Austria, Austria
• 1996 – Beckerich, Luksemburg
• 1998 – Obermarkersdorf, Dolna Austria, Austria
• 2000 – Kirchlinten, Dolna Saksonia, Niemcy
• 2002 – Groβes Walsertal, Vorarlberg, Austria
• 2004 – Ummendorf, Saksonia-Anhalt, Niemcy
• 2006 – Koudum, Fryzja, Holandia
• 2008 - Sand in Taufers, Tyrol Południowy, Włochy
• 2010 - Langenegg, Vorarlberg, Austria
• 2012 – Vals, Gryzonia, Szwajcaria

Rozdział III

Odnowa wsi w Polsce

III.1 Kalendarium 15-lecia
odnowy wsi
W rozdziale tym pokazujemy kalendarium 15 lat odnowy wsi w Polsce. Koncentrujemy się tu na odnowie wsi
jako ruchu, który zapoczątkowany został formalnie na
Opolszczyźnie, pod wpływem inspiracji z Niemiec i Austrii. Jednocześnie chcemy pokazać, że ruch ten ma
także polskich prekursorów, których właściwiej byłoby
nazwać patronami. Do ich dokonań, sprawności działania, mądrości i wizji warto się także dzisiaj odwoływać.
Chociażby po to, by pokazać, że także w Polsce istniały
i istnieją modelowe rozwiązania służące odnowie wsi.

Patroni odnowy wsi w Polsce
Odnowa wsi, jako ruch o charakterze formalnym, obejmujący cały region, a nie pojedyncze wsie czy gminy,
zaistniała w Polsce w 1997 roku. Wtedy to zainicjowany został Opolski Program Odnowy Wsi. Historycznym
podłożem tego ruchu są działania wielu społeczników,
naukowców i przedsiębiorców, którzy doceniając znaczenie wsi w kulturze i gospodarce kraju przyczyniali
się do polepszania życia jej mieszkańców i zachowa-

nia tożsamości wsi. Trudno ich tu wszystkich wymienić.
Pozostaniemy więc przy krótkim opisie dokonań osób,
które można uznać za jego patronów w Polsce.
Wśród prekursorów odnawiania wsi znaczące zasługi ma Stanisław Staszic, człowiek o wszechstronnych
zainteresowaniach i talentach: pisarz, uczony, badacz,
polityk, przedsiębiorca i ksiądz. Wśród ogromu jego
przedsięwzięć jest utworzenie w 1816 roku „Towarzystwa do spraw wspierania się w biedzie i przeciwko
wyzyskowi”. Towarzystwo to uznaje się za pierwszą polską spółdzielnię. Staszic założył ją na swoich gruntach,
na obszarze obejmującym osiem wsi. Wprowadził tam
wzorcowe rozwiązania w obszarze rolnictwa, ale także
opieki społecznej, edukacji, handlu, ubezpieczeń, zabezpieczenia przeciwpożarowego i budownictwa. Idee
Staszica i do nich zbliżone kontynuowało wielu społeczników zakładających spółdzielnie, kasy pożyczkowe,
ubezpieczalnie, szkoły i przedszkola.
Wśród wielu księży przyczyniających się do poprawy
życia na wsi poczesne miejsce zajmuje ksiądz Wacław
Bliziński, który zaczynając w 1900 roku swoją służbę
duszpasterską w Liskowie, wsi niedaleko Kalisza, zobaczył smutny obraz stu chałup, w tym tylko jednej
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murowane, pozostałych drewnianych, z walącymi się
strzechami. W podobnym stanie był budynek jednoklasowej szkoły. We wsi była bieda, alkoholizm i analfabetyzm (zaledwie 13% mieszkańców wsi umiało czytać).
Dzięki usilnej i wieloletniej pracy księdza Blizińskiego
z mieszkańcami wsi, Lisków stał się przykładem przemian na polskiej wsi. Podsumowaniem osiągnięć ks.
Blizińskiego i Liskowa była zorganizowana latem 1937
roku wystawa „Praca i Kultura Wsi”. Przez miesiąc wystawę zwiedziło ponad 100 tys. osób, a wśród nich prezydent Ignacy Mościcki, marszałek Edward Rydz-Śmigły i premier Felicjan Sławoj Składkowski.
Zarówno Stanisław Staszic, jak i Wacław Bliziński stworzyli modelowe rozwiązania, mając bardzo trudną sytuację wyjściową. Reprezentują oni tych, którzy działali
bezpośrednio na wsi i z mieszkańcami wsi, wystawiając
się razem z nimi na ryzyko porażki. Stefan Żeromski
zaś jest patronem wizjonerów, tworzących obrazy wsi
przyszłości. On właśnie widząc biedę i zacofanie marzył o lepszej wsi i szklanych w niej domach: „Z olbrzymiej masy płynnej wyciąga się gotowe belki, tafle, kliny,
zworniki, odlane, a raczej ulane według danego architektonicznego planu. Cały szklany parterowy dom, ze
ścianami ściśle dopasowanymi z belek, które się składa
na wieniec, a spaja w ciągu godziny, z podłogą, sufitem
i dachem z tafel – oddaje nabywcy gotowe. (...) Gorąca
woda w zimie idzie dokoła ścian, wewnątrz belek, obiegając każdy pokój. Pod sufitem pracują szklane wentylatory normujące pożądane ciepło i wprowadzające
do wnętrza zawsze świeże powietrze. (...) Tymi samymi
wewnętrznymi rurami idzie w lecie woda zimna obiegająca każdy pokój. Woda ochładza ściany (...). Tąż wodą
zmywa się stale szklane podłogi (...).” (S. Żeromski,
Przedwiośnie, Czytelnik 1972)
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Żeromskiego dom ze szkła nazywa się teraz pasywnym, technologie, o których pisał to Fab lab‘y, czyli mini
fabryki lokowane także na wsi, w których tworzy się gotowe elementy domów i urządzeń. Sposób rozwiązania
ogrzewania, chłodzenia i sprzątania to przyjazny środowisku obieg zamknięty.
Przywołać możemy tu również postać Oskara Kolberga,
który jako pierwszy w historii polskiej etnografii zebrał
i usystematyzował według regionów rodzimą kulturę ludową w monumentalnym dziele „Lud. Jego zwyczaje,
sposób życia, mowa, podania, przysłowia, …” i w latach
1857–1890 wydał 33 tomy zebranego materiału.
Kolejną ważną, choć kontrowersyjną postacią w panteonie prekursorów odnowy wsi jest Stanisław Ignacy
Witkiewicz, twórca i propagator stylu zakopiańskiego, łączącego nowoczesną na ten czas (II poł. XIX w.) architekturę z elementami budownictwa podhalańskiego. Dzisiaj
Witkiewicz uznany byłby za przedstawiciela etno dizajnu,
i mógłby uczyć kształtowania architektury i przestrzeni wsi
w nawiązaniu do tradycji, krajobrazu, klimatu i z wykorzystaniem miejscowych materiałów budowlanych.
Współczesnym patronem odnowy wsi jest znany publicysta Stefan Bratkowski. Jego książka „Sami sobie”
wydana w roku 1996 przez Bibliotekę „Nowoczesność”
za środki funduszu PHARE (rozszerzone wydanie publikacji z 1993 roku pt. „Którędy do dobrobytu wsi”), to
pierwsze w Polsce publicystyczne ujęcie źródeł i zasad
oddolnego, obywatelskiego i patriotycznego podejścia
do rozwoju lokalnego. Autor przywołuje historycznych
patronów. Wiele miejsca poświęca „Najdłuższej Wojnie
Nowoczesnej Europy”, czyli zmaganiom Wielkopolan
o narodowy byt na polu gospodarczym oraz sylwetkom

ks. Augustyna Szamarzewskiego i ks. Piotra Wawrzyniaka – twórcom polskiej spółdzielczości bankowej.
Książka ma rozbudowany podtytuł „o tym, że to właśnie
wieś ma przyszłość, o tym co można zrobić własnymi
rękami – dzięki własnym głowom, o wypróbowanych
w Polsce i świecie sposobach na chłopski cud gospodarczy” i jeszcze osobiste przesłanie autora „ …Napisałem tę książeczkę by dowodzić przykładami i doświadczeniami, że własnymi rękami sprawić można swój
lokalny, wiejski cud gospodarczy…”
Działalność tych patronów odnowy wsi jest dla nas inspiracją i zachętą do szukania na nowo miejsca dla wsi
w nowych czasach.

Kalendarium
Pierwszym krajem, z byłych krajów socjalistycznych
w Europie, który zainicjował odnowę wsi na wzór bawarski, była ówczesna Czechosłowacja. Odnowa wsi
rozpoczęła się tam w 1990 roku. W Polsce sytuacja dopiero do tego dojrzewała. Pierwszym Polakiem, który
zainteresował się problematyką odnowy wsi był Andrzej
Kaleta z UMK w Toruniu. Wziął on udział, jako jedyny
przedstawiciel Polski w I Europejskim Kongresie Odnowy Wsi, który odbył się w 1987 roku w Krems w Austrii.
A. Kaleta współpracował wtedy z W. Idziakiem i zainteresował go problematyką odnowy wsi. Przejawem
tego zainteresowania był dwutygodniowy pobyt, jesienią 1989 roku, W. Idziaka w Dolnej Austrii i spotkania
z tamtejszymi liderami odnowy wsi.
Na przykładzie Austrii próbę popularyzacji odnowy wsi
podjął na Pomorzu Tomasz Parteka. Za jego przyczyną

wieś Bedomin w 1990 roku wzięła udział, jako jedyna
polska wieś, w I edycji konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. W 1991 roku T. Parteka opublikował
w piśmie stowarzyszenia ARGE „Dorferneuerung International“ artykuł pt. „Bedomin: Tradition verpflichtet“
(Bedomin: tradycja zobowiązuje).
W 1991 roku pierwszych prób wdrażania rozwiązań
odnowy wsi (lecz bez użycia tego terminu) w oparciu
o metodę bawarską, dokonał Wiesław Firliciński34. Na
podstawie doświadczeń własnych oraz współpracy
z partnerami z Bawarii, poczynając od roku 1991, we
wsi Brunów w gminie Chocianów, wdrażany był program
(o lokalnym wymiarze i pilotażowym charakterze) Kompleksowej Przebudowy Wsi. Opierał się na planie szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i planie
urządzeniowo-rolnym. Program ten zakładał poprawę
warunków glebowych, komasację gruntów oraz zwiększanie powierzchni gospodarstw rolnych, poprawę organizacji przestrzennej wsi, rozwój infrastruktury technicznej
i tworzenie infrastruktury społecznej. Dla uspołecznienia
procesu tworzono Stowarzyszenia Uczestników Kompleksowej Przebudowy Wsi, których łącznie powołano
osiem. Projekt ostatecznie upadł wraz z zakończeniem
w roku 1998 istnienia woj. legnickiego.
W 1992 ukazała się książka „Odnowa wsi: między mitem a nadzieją” pod redakcją Marii Wieruszewskiej, wydana przez Polską Akademię Nauk – Instytut Rozwoju
Wsi i Rolnictwa. W tej publikacji Andrzej Kaleta charakteryzował podstawowe założenia odnowy obszarów
wiejskich Europy, a redaktorka tomu podjęła kwestię
34 W. Firliciński w latach 90. pełnił funkcję dyr. Wydziału Kartografii
i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy.
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ewolucji chłopskiego systemu wartości w aspekcie ruchów odnowy wsi w Europie Zachodniej.
W 1994 roku Wacław Idziak35 zorganizował dwa wyjazdy studyjne do Dolnej Austrii dla przedstawicieli samorządów z województwa koszalińskiego (październik
1996, marzec 1997), aby zapoznać uczestników z ideą
odnowy wsi. W efekcie tych wyjazdów rozpoczęły się
działania prowadzone w małej skali na obszarach kilku
gmin, z zamiarem rozszerzenia na całe województwo.
W gminie Malechowo projekty dotyczyły specjalizacji
szkół, edukacji architektonicznej mieszkańców, budowy
tożsamości. We współpracy ze studentami z Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem Radosława Barka prowadzone były konsultacje dla mieszkańców chcących
przeprowadzić remonty swoich domów. W Ostrowcu,
przy szkole, powstało Muzeum Rolnictwa i „serce wsi”
(zagospodarowano i upiększono centralny plac wsi).
W 1997 roku wieś Ostrowiec została zgłoszona do Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi. Likwidacja województwa koszalińskiego, w wyniku reformy administracyjnej,
ograniczyła znacznie skalę tych działań. Ukierunkowane zostały one na pracę w kilku wsiach, w których zaczęto tworzyć wioski tematyczne.
W latach 1996–1998 ukazała się seria publikacji Andrzeja Kalety i Andrzeja Hałasiewicza na temat odnowy
wsi „Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, tom
I–III, wydana przez wydawnictwo Ossolineum.
W roku 1997 w woj. opolskim wdrożono pierwszy
w Polsce regionalny program odnowy wsi. O swo35 Pełniący wówczas funkcję dyrektora Fundacji Agencja Rozwoju
Regionalnego w Koszalinie.
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jej „drodze do odnowy wsi” i o początku wdrażania w Polsce metody odnowy wsi na gruncie inspiracji z Niemiec i Austrii, mówił na VI Kongresie
Odnowy Wsi w Kamieniu Śląskim w 2007 roku
Ryszard Wilczyński – twórca programu: „W roku
1995, jako przewodniczący sejmiku samorządowego województwa opolskiego i gość landtagu Nadrenii–Palatynatu, po raz pierwszy zetknąłem się
z pojęciem odnowy wsi na przykładzie wiejskiego placu spotkań w Wackernheim. Było to odkrycie sposobu na nabrzmiewające problemy opolskich wsi, które,
podobnie jak inne w Polsce, przeżywały głęboki kryzys spowodowany załamaniem rolnictwa, upadkiem
państwowych gospodarstw rolnych i zanikiem dotychczasowych form organizacji życia wiejskiego. Transformacja ustrojowa z całą ostrością obnażyła słabości
i niedostosowanie struktur społeczno-gospodarczych
wsi do funkcjonowania wg zasad wolnego rynku.”
W roku 1998 uczestnicy opolskiego programu (77 sołectw z 34 gmin) wzięli udział w warsztatach „Planowanie
w procesie odnowy wsi”. Wzięły w nim udział kilkuosobowe grupy odnowy wsi utworzone w sołectwach. W efekcie warsztatów, według stosowanej do dziś metodyki
autora programu, powstały pierwsze wiejskie strategie.
Przeprowadziła je grupa moderatorów, wyszkolonych
do tego celu. Osoby te pracowały potem w innych regionach kraju, wnosząc wkład w sukces procesu odnowy
wsi bardzo wielu sołectw. Prosta struktura programu,
polegająca na współdziałaniu grup odnowy wsi i gmin,
delegujących do współpracy urzędników – gminnych koordynatorów programu, okazała się efektywna i trwała.
W konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi, który
odbył się w 1998 roku, wśród uczestniczących w nim
23 wsi, były też 4 wioski z Polski: Brożec (woj. opolskie),

Lewkowo Stare (woj. podlaskie), Jasienia (woj. śląskie),
Ostrowiec (woj. zachodniopomorskie).
W 2000 roku ukazała się drukiem publikacja autorstwa
R. Wilczyńskiego „Odnowa wsi perspektywą rozwoju
obszarów wiejskich w Polsce”. Duże zainteresowanie
książką spowodowało potrzebę jej ponownego wydania
w 2003 roku. Dość szybko doświadczenia opolskiego
programu odnowy wsi wywołały zainteresowanie w innych regionach Polski. Odbyły się pierwsze konferencje
i wizyty dla gości z innych województw. W tym samym
roku zaczęło się tworzenie pierwszej polskiej wioski
tematycznej – Sierakowo Sławieńskie – Wioska Hobbitów. Pomysł tworzenia wiosek tematycznych wsparła
Fundacja Wspomagania Wsi. Wioski tematyczne prezentowane były kilkakrotnie na Ogólnopolskich Spotkaniach Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich
organizowanych przez FWW.

Fot. 25. Makieta „Hobbitonu” zrobiona przez członków Stowarzyszenia Wędrownych Architektów

W 2001 roku w województwie opolskim uruchomione zostało fachowe doradztwo dla grup odnowy wsi.
W ramach prac studentów i pracowników naukowych
Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod kierunkiem dr Ireny Niedźwieckiej-Filipiak i dra Zbigniewa Kuriaty, nakreślono
pożądane kierunki przekształceń. Prace zwieńczyły projekty urządzenia przestrzeni publicznych w miejscach
wskazanych przez mieszkańców. Działania te według
wypracowanego z biegiem lat schematu, zapoczątkowały starania o poprawienie jakości projektów (realizowanych we wsiach jedynie w oparciu o inwencję lokalną
i przypadkowe wzorce) oraz prawidłowe wykonywanie
planów rozwoju miejscowości. Prace prowadzono aż
do roku 2008. Objęły łącznie 57 wsi. Do praktyki tej samorząd województwa wrócił w roku 2010 powierzając
podobne prace Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.
Inwentaryzację dóbr kultury materialnej wsi prowadził
w latach 2007 i 2008 Uniwersytet Wrocławski, a od roku
2010 prace te powierzono Uniwersytetowi Opolskiemu.
W tym samym roku województwo opolskie zostało członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Odnowy wsi ARGE w Wiedniu. Dzięki temu
nastąpiło włączenie Polski w sieć współpracy krajów i regionów prowadzących programy odnowy wsi.
W 2002 roku swój program odnowy wsi, z inspiracji
Ryszarda Kamińskiego, wdrożył powiat nakielski (kujawsko-pomorskie). Coraz większe zainteresowanie
odnową wsi w wielu regionach zaowocowało organizacją w woj. opolskim i Polskiego Kongresu Odnowy
Wsi, który w dniach 12–13 kwietnia tego roku odbył się
w Górażdżach w gminie Gogolin. Dyskutowano tam
szczególnie o potrzebie tworzenia wojewódzkich programów odnowy wsi.
43

gnięć społeczności lokalnych. Dla grup przybywających
na kongres z terenu kraju zorganizowano 11 tras wycieczkowych i spotkania w czterdziestu wsiach na terenie województwa.

W tymże roku Fundacja Wspomagania Wsi wydaje publikację W. Idziaka „O odnowie wsi”, która w 2010 roku
została przetłumaczona i wydana w Czechach.
Województwa: lubuskie, świętokrzyskie, podlaskie,
podkarpackie w roku 2004 skorzystały z opolskich doświadczeń budowania sołeckich strategii rozwoju. Pod
koniec tego roku liczba wsi w Polsce, w których opracowano takie koncepcje rozwojowe, przekroczyła 900.
Jednak zręby regionalnych programów tam nie powstały. W całym kraju koncentrowano się na wdrażaniu i popularyzowaniu działania „odnowa wsi....” Sektorowego
Programu Operacyjnego.
Fot. 26. Plakat i Polskiego Kongresu Odnowy Wsi

Rok 2003 to czas opracowania modelu przebiegu procesu odnowy i zaprezentowanie go w 2004 roku na
II Kongresie Odnowy Wsi. Wdrożenie tego modelu od
roku 2005 stało się merytoryczną dźwignią opolskiego
podejścia do odnowy wsi.
W 2004 roku Śląski Związek Gmin i Powiatów, przy
osobistym zaangażowaniu dyrektora Biura Związku
Ferdynanda Morskiego i Witolda Magrysia, rozpoczął,
wzorowany na doświadczeniach opolskich, program pilotażowy, który po dwóch latach przekształcił się w Śląski Program Odnowy Wsi, prowadzony przez samorząd
województwa we współpracy ze Związkiem. W tym
samym roku odbył się w Szymbarku (woj. pomorskie)
II Polski Kongres Odnowy Wsi. Zgromadził on ponad
500 uczestników z całego kraju, i był przejawem entuzjazmu środowisk wiejskich zarówno w stosunku do
odnowy wsi, jako metody rozwoju, jak i do perspektyw
pozyskania unijnego wsparcia.
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W roku 2005 Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów,
pod kierunkiem senatora Ireneusza Niewiarowskiego
i wspierane ekspercką wiedzą Bohdana Kamińskiego, w ośmiu województwach, z udziałem ponad 3000
osób, przeprowadziło projekt szkoleniowy promujący
animowanie procesu odnowy wsi przy okazji ubiegania
się o wsparcie SPO. Wobec braku woli samorządów
województw do organizacji programów regionalnych,
również ten wielki wysiłek nie został wykorzystany.
Przeważyło podejście formalne i skoncentrowanie
uwagi na sprawnym wydatkowaniu środków unijnych,
podobnie jak w innych działaniach np. infrastrukturalnych. Samorządy województw utworzyły stosowne
komórki organizacyjne obsługujące działanie „odnowa wsi....”. Finansowanie tych zespołów z „pomocy
technicznej” praktycznie wykluczało ich angażowanie
w organizację i funkcjonowanie regionalnego programu odnowy wsi, finansowanego wprost z budżetu
województwa. W tym samym roku rozpoczynają się
prace nad stworzeniem sieci pięciu wiosek tematycznych w województwie zachodniopomorskim w ramach

Fot.27. Chrzelice promują
jazdę na monocyklach na
zamku w Mosznej

IW EQUAL. Partnerem wiodącym projektu była Fundacja Wspomagania Wsi.
W roku 2006 stowarzyszenie ARGE zorganizowało dla
członków tej organizacji pierwszą podróż studyjną po
Polsce na trasie wiodącej przez sołectwa wyróżniające się w woj. opolskim: Frączków (gmina Pakoslawice),
Chrzelice – wieś monocykli (gm. Biała), Przechód – wieś
piłki prądowej Wasserball (gm. Korfantów), Pietna (gm.
Krapkowice), Kamień Śląski (gm. Gogolin), Krasiejów –
wieś dinozaurów, Kuniów – wieś wyścigów drezyn.

W trakcie Kongresu, pierwszy raz w Polsce, odbyło się
posiedzenie członków ARGE. Plonem Kongresu było
sformułowanie założeń Akcji „Wieś Przyszłości”. Dorobek zebrano w publikacji „Odnowa wsi w integrującej
się Europie” pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego, Marty Błąd i Ryszarda Wilczyńskiego wydaną przez
IRWIR PAN. Współdziałanie z gminą Gogolin i sołectwem Kamień Śląski pozwoliło przeprowadzić Kongres
w całości na wsi – co zdarzyło się po raz pierwszy.
W tym samym roku rozpoczyna się realizacja Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

W dniach 23-25 maja 2007 roku (w dziesiątą rocznicę
rozpoczęcia Opolskiego Programu Odnowy Wsi), odbył się VI Europejski Kongres Odnowy Wsi pod hasłem
„Odnowa wsi w integrującej się Europie”. Miał on miejsce w Kamieniu Śląskim, w gminie Gogolin. Cennym
wkładem merytorycznym regionu była prezentacja osiąFot. 29. Uczestnicy VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi

W roku 2008 wychodzi drukiem książka W. Idziaka
„Wymyślić wieś od nowa”.

Fot. 28. Przechód w gminie
Korfantów – rozgrywki piłki
prądowej

W 2009 roku rozpoczęła się realizacja programów
odnowy wsi w woj. dolnośląskim oraz wielkopolskim,
o co intensywnie zabiegało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Odbył się III Ogólnopolski Kongres
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Odnowy Wsi w Podlesicach organizowany przez woj.
śląskie. Dynamizm programu dolnośląskiego zasługuje na uznanie, w szczególności niezwykła skala przyrostu uczestniczących w nim sołectw oraz członkostwo
w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju i Odnowy
Wsi ARGE. W tym samym roku w Podgórkach, w woj.
zachodniopomorskim odbył się I Zachodniopomorski
Kongres Odnowy Wsi, a na zamku Książ I Doroczny
Kongres Odnowy Wsi dla liderów wiejskich i gminnych koordynatorów Odnowy Dolnośląskiej. W tym też
roku, w oparciu o doświadczenia programów odnowy
wsi, i przy zaangażowaniu Krajowego Stowarzyszenia
Sołtysów uchwalono ustawę o funduszu sołeckim, co
stworzyło nowe możliwości animowania programów
odnowy wsi w sołectwach.
W 2010 roku w ramach współpracy z ARGE woj. opolskie przygotowało seminarium pt. „Sterowanie procesem odnowy wsi w regionach”, które w dniach 14-15
czerwca odbyło się w Javorniku na terenie Republiki
Czeskiej. Na zamku Kliczków odbył się II Doroczny
Kongres Odnowy Wsi Dolnego Śląska, a w Kołatniku
w gminie Pyrzyce miał miejsce II Zachodniopomorski
Kongresu Odnowy Wsi. Wydawany coroczne „Poradnik radnego i sołtysa” rozpoczął publikowanie artykułów
poświęconych odnowie wsi.
W 2011 roku odbył się w Krzyżowej IV Ogólnopolski
Kongres Odnowy Wsi zorganizowany przez aktywne
województwo dolnośląskie. W tym samym roku rozpoczyna się realizacja projektu ,,Z funduszem sołeckim ku
odnowie wsi”. Projekt stanowił kontynuację rozpoczętej
w 2009 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów kampanii edukacyjno-promocyjnej w celu wspierania procesu wdrażania i realizacji funduszy sołeckich. W tym
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samym roku w Mysłakowicach odbył się III Doroczny
Kongres Odnowy Wsi dla przedstawicieli grup odnowy
wsi i gminnych koordynatorów Odnowy Dolnośląskiej
Wsi oraz III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi
we wsi Krzemlin, gmina Wałcz.

Przyrodniczego we Wrocławiu oraz cenieni eksperci.
Uroczystość była okazją docenienia wybitnego zaangażowania i wkładu w rozwój odnowy wsi w Polsce wymienionych instytucji i wielu osób, których nazwiska
wymieniono w kalendarium.

W 2012 roku, z okazji XV-lecia odnowy wsi w Polsce,
Bronisław Komorowski, Prezydent RP przyznał odznaczenia państwowe wielu liderom programu opolskiego. To ważne wydarzenie poprzedziło zorganizowanie
19 kwietnia Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” pt. „Odnowa wsi szansą
rozwoju obszarów wiejskich w Polsce”.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w monografii „Z tradycją w nowoczesność – 20 lat stowarzyszeń sołtysów”, wydanej z okazji tego jubileuszu, przedstawiło
obszerną relację ze swych działań promujących odnowę wsi w Polsce i fundusz sołecki. W tym roku zainaugurowały swoje programy odnowy wsi województwa
warmińsko-mazurskie i podkarpackie, odbył się też IV
Doroczny Kongres Odnowy Wsi dla przedstawicieli
grup odnowy wsi i gminnych koordynatorów Odnowy
Dolnośląskiej Wsi.

W Prószkowie, w woj. opolskim, w dniach 18-19 października, odbyły się uroczystości jubileuszu 15-lecia
odnowy wsi w Polsce. Uczestniczyli w nich przedstawiciele przodujących gmin i reprezentanci regionów
prowadzących własne programy. Wzięli udział również
przedstawiciele ARGE oraz Związku Krajowego Odnowy Wsi Dolnej Austrii, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Uniwersytetu

Fot. 30. Uroczystość 15-lecia odnowy wsi w Prószkowie

Po 15-leciu
W 2013 roku w Strumieniu, w województwie śląskim,
36 wójtów i burmistrzów z 15 województw podpisało porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy
i Rozwoju Wsi (PSORW). Sieć rozpoczęła intensywną działalność, w tym nawiązując współpracę z ARGE
i afiliowaną przy niej siecią laureatów konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. Spotkanie pt. „Tworzenie sieci najlepszych” podjęło też ideę utworzenia
Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce w kontekście rozwijającego się w Europie i świecie nutu tworzenia sieci
najpiękniejszych wsi. Kontynuacją było Forum Debaty
Publicznej w Pałacu Prezydenckim pt. „Sieć Najciekawszych Wsi – sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce”. Tym samym obchody 15-lecia
doczekały się uroczystego zwieńczenia. W Kamieniu

Śląskim 16 września Bronisław Komorowski, Prezydent RP, przyjął relację o odnowie wsi na Opolszczyźnie i w Polsce. Pod koniec roku, z udziałem 250 osób,
odbył się w Wojanowie V Doroczny Kongres Odnowy
Wsi dla przedstawicieli grup odnowy wsi i gminnych
koordynatorów Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi.
Gminne systemy wsparcia i przebieg procesu odnowy wsi w swych gminach relacjonowali szefowie gmin
Dzierżoniów i Międzylesie (członkowie PSORW). Spotkanie potwierdziło pozycję programu dolnośląskiego
jako największego i najprężniejszego programu odnowy wsi w Polsce.
Województwo opolskie, w związku z narastaniem wyzwań demograficznych, rozpoczęło przygotowania do
tworzenia czterech sieci tematycznych współpracy sołectw o statusie liderów i zaawansowanych uczestników
odnowy wsi.

III.2. Wsparcie odnowy wsi działaniami SPO 2004–2006 oraz PROW
2007–2013
Sukcesy programu opolskiego i następnie pomorskiego, potwierdzone rozmachem II Polskiego Kongresu
Odnowy Wsi, który w roku 2004 odbył się w Szymbarku na Kaszubach, spowodowały, iż zagadnienie odnowy wsi pojawiło się wśród działań wspieranych ze
środków UE w Sektorowym Programie Operacyjnym
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004–2006.
Stanowiło to wyłom w traktowaniu rozwoju obszarów
wiejskich jedynie w kategoriach zaspokajania potrzeb
w infrastrukturze technicznej.
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Tabela 1. Działania dedykowane odnowie wsi w sektorowych programach wsparcia obszarów wiejskich w Polsce
Program

Nazwa działania

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004 - 2006
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013

Środki finansowe

Liczba projektów

planowane
(w mln euro)

zrealizowane
(w mln zł)

planowane

zrealizowane

Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego

112,9
(wkład krajowy 25,6)

543,3
(wkład krajowy 147)

1 200

2 023

Odnowa i rozwój wsi

589,6
(wkład krajowy
147,4)

1 118,4*
(wkład krajowy 370)

20080

2 590*

*Zrealizowane płatności i liczba projektów - stan na 31 stycznia 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010; Informacja o stanie
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – dane na dzień 31 stycznia 2012 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Warszawa 2012.

Zainteresowanie działaniem „odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w tym programie ujawniło skalę potrzeb społeczności lokalnych
w sferze infrastruktury społecznej wsi. Spowodowało
to spektakularny wzrost alokacji na to działanie. W fazie konstruowania SPO wyjściową alokację 40 mln €
podniesiono do 90 mln €. W trakcie realizacji programu nastąpił wzrost do 97,3 mln €.
Ostatecznie wykonanie po stronie środków unijnych
zamknęło się wartością 104,766 tys. €, co stanowiło
107,66% alokacji. Wielkie zainteresowanie działaniem utorowało drogę do wysokiego wsparcia przedsięwzięć odnowy wsi w ramach III i IV osi Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
W Programie tym środki na działanie odnowa i rozwój
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wsi są ponad pięciokrotnie większe (zob. tabela 1).
Niemal podwajają je możliwości stworzone przez
działanie Leader.
Działanie ma na celu wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi
oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma
budowanie tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów
wiejskich oraz wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi. Pomoc finansowa udzielana jest beneficjentom (gmina, gminna instytucja kultury, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja
pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego). Środki przeznaczone mogą być na:

1. budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie
obiektów pełniących funkcje publiczne, społecznokulturalne, rekreacyjne i sportowe oraz służących
promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu
i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji,
sztuki oraz kultury;
2. kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej;
3. budowę, remont lub przebudowę infrastruktury
związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4. zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji
budownictwa w danym regionie, w tym budynków
będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele
publiczne;
5. odnawianie, eksponowanie lub konserwację lokalnych pomników historycznych, budynków będących
zabytkami lub miejsc pamięci;
6. kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz
tradycyjnych zawodów.
Zakres przedsięwzięć na rzecz odnowy wsi w SPO
i PROW jest podobny (zob. tab. 2) 36. Jednak systematyka dla zakresu operacji na rzecz turystyki, sportu i rekreacji jest nieco inna w obu programach, co pokazuje częściową nieekwiwalentność danych z rubryk 5 i 6
w wersach 2 i 3 tabeli.
W ramach 2027 umów SPO oraz 2590 operacji (umów/
projektów) PROW zrealizowanych do 31 grudnia
2011 r. powstało dotąd ponad 9 tys. obiektów, nie licząc
przedsięwzięć o charakterze liniowym (ścieżki i szlaki

36 Projekty polegające na wykonaniu obiektów sportowych zawierają
zarówno budynki zaplecza sportowego boiska i trybuny, jak też płyty
boisk.

turystyczne). Realizacja PROW z końcem roku 2011
nieznacznie tylko przekroczyła wymiar dokonań SPO.
Zatem, z braku informacji końcowej, dane za ten okres
są dobre do porównań pomiędzy oboma programami.
Charakter zadań generalnie się nie zmienił. W SPO
większy jest udział przedsięwzięć na rzecz turystyki.
W PROW, z racji rozszerzenia zakresu wsparcia (remonty elewacji i dachów kościołów zabytkowych) i włączenia beneficjentów kościelnych zwiększyło liczbę
operacji na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego,
co ważne jest w aspekcie rewitalizacji. Udział tej kategorii przedsięwzięć wzrósł do 9,5%, wobec 4% w SPO,
mimo że w programie tym dziedzictwo kulturowe było
wymienione w nazwie działania: „zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego”.
Zwykle wykonywane jest jedno przedsięwzięcie w danej miejscowości. Są również projekty, gdzie w ramach
jednej operacji wykonywanych jest kilka, a nawet kilkanaście obiektów w poszczególnych miejscowościach
gminy37. Istnieje tendencja koncentrowania projektów
w miejscowościach aktywniejszych. Są gminy szczególnie zainteresowane wykonywaniem przedsięwzięć
odnowy wsi, są i całkiem bierne. Ponadto kryteria dostępu (bezrobocie, zasobność gminy) spowodowały, że
wiele gmin nie korzystało ze środków. Dlatego istnieją
obszary bardziej nasycone przedsięwzięciami odnowy wsi, niż, niestety niska, średnia krajowa – projekty
wsparte przez SPO wykonano w 5% sołectw w kraju.
Można szacować, że przedsięwzięcia w ramach PROW
powstaną w 20–25% sołectw. Oznacza to, iż większość
sołectw w kraju niestety nie skorzysta z tego wsparcia.
37 Np. projekty polegające na wykonaniu tzw. placów zabaw w każdym sołectwie gminy lub remonty świetlic w kilku miejscowościach.
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Tabela 2. Efekty rzeczowe działań PROW i SPO związanych z odnową wsi

Lp.

1

Typ operacji

Zakres operacji

2

3

PROW
(stan 31.12.2011)
Liczba
operacji
4

Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie:
a) budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury
1.

Infrastruktura publiczna

b) obiektów budowlanych na cele promocji lokalnych produktów
i usług, w tym: pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn

1785
68,9%

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokajania potrzeb mieszkańców

2.

4.

Zaspokajanie potrzeb
z zakresie sportu
i rekreacji

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego

5

6

1850

1200

8
636

bd.

750

68 km

197 km

1162

629

269

694

587

**

Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych dla rekreacji lub
poprawy estetyki miejscowości

50

90

Rewitalizacja budynków zabytkowych użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci

66

b) ścieżek rowerowych, szlaków pieszych
c) obiektów sportowych

436
16,8%

d) placów zabaw, miejsc rekreacji

3.

Liczba obiektów

726

Budowa, przebudowa lub remont:
a) infrastruktury turystycznej*
Zaspokajanie potrzeb
w zakresie turystyki

SPO

Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub
innych miejsc wypoczynku
Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej
architektury

Zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego
regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na
cele publiczne

123
4,7%

106
246
9,5%

Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków i odnawianie
cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
LICZBA OPERACJI
Liczba obiektów

10

210
2590

4938

Nie
wspierano
2027
4105

* W tym małej infrastruktury rekreacyjnej.
** Dokładna ilość nie jest znana, zawiera się w liczbie 750 obiektów infrastruktury turystycznej podanej w wersie 2a.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (stan na
31 grudnia 2011 r.), Warszawa 2012; Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010.
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Zasadniczą cechą omawianych przedsięwzięć jest ich
różnorodność. Ponadto, poprzez funkcje i wysoki poziom oczekiwań beneficjentów, są eksponowane zarówno w przestrzeni fizycznej wsi, jak też w odbiorze
społecznym jej mieszkańców.
Koncentracja projektów mogłaby przynieść lokalnie
bardziej widoczne efekty rewitalizacyjne, a główny wynik sektorowego wsparcia mógłby polegać na nasyceniu kraju kilkoma tysiącami wzorcowo zrealizowanych
przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla społeczności
lokalnych i wizerunku obszarów wiejskich38. Kwestie
te dostrzeżono w Ocenie średniookresowej PROW39
stwierdzając: „Inwestycje polegające na poprawie zagospodarowania przestrzennego, porządkujące pewne
obszary centralne w miejscowościach wiejskich są pewnego rodzaju wizytówką gminy, poprawiających wizerunek obszarów, które zaczyna się postrzegać jako zadbane i estetyczne. Innym elementem wpływającym na
atrakcyjność gmin jest realizacja projektów nietypowych,
odróżniających się swoim zakresem tematycznym od
projektów standardowych realizowanych w innych miejscowościach. Za przykłady mogą służyć: pomysł kompleksowego zagospodarowania terenu wokół kościoła
w Słupi Nadbrzeżnej (gm. Tarłów, woj. świętokrzyskie)
z budową obiektów noclegowych, gastronomicznych,
rekreacyjnych czy religijnych, którego częścią jest budowa parkingu i muru (...) oraz kompleksowa modernizacja założenia dworsko-parkowego w miejscowości
Chlewiska (gm. Kotuń, woj. mazowieckie)”.

38 Efekt ten osiągnięto by, zapewniając jakość projektów poprzez odpowiednie wymogi dopuszczające do uzyskania wsparcia.
39 Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 .Raport Końcowy, Tom III, s. 144.

Wybór projektów SPO 2004–2006 i PROW 2007–2013
z działań dedykowanych odnowie wsi został uwarunkowany uzyskaniem minimalnej liczby punktów i ogólną
liczbą punktów40. O ich przyznaniu nie decyduje ocena
merytoryczna (jakość) projektu, lecz kategorie niezwiązane z projektem, tj. sytuacja społeczno-gospodarcza
gminy oraz jej atrakcyjność turystyczna. Brane są pod
uwagę: dochody własne, poziom bezrobocia, liczba
obiektów zabytkowych i chronionych terenów przyrodniczych. Instytucja wdrażająca przyznaje tzw. punkt regionalny, promując dany rodzaj przedsięwzięć.
Nie zmienia to istoty wyboru projektu. Jest on wyłaniany w oderwaniu od swej wartości merytorycznej, a więc
cech, które warunkują osiągnięcie założonych celów
oraz efektywne oddziaływanie na proces rozwojowy
danej miejscowości. W konsekwencji efekty udzielonego wsparcia mierzy się wskaźnikami produktu, głównie liczbą wykonanych przedsięwzięć danego typu.
Efekt rozwojowy pozostaje nieuchwytny i domniemany.
Uznano, że projekt bez względu na jakość i tak będzie
efektywny, ponieważ presja potrzeb jest tak wielka, że
każde przedsięwzięcie będzie wykorzystane. Jednak
fakty, o czym wspomniano powyżej, temu przeczą. Nader często powstają projekty tylko incydentalnie użytkowane, lub fatalne w formie, potęgujące brzydotę i chaos
przestrzenny. Dla zobrazowania zestawiono sztampowy
i fatalnie usytuowany plac zabaw, wykonany w ramach
środków PROW oraz innowacyjny projekt z Ludwikswinkel (Nadrenia–Palatynat), która to miejscowość
wyróżnia się poprzez motyw wody.

40 Listę rankingową tworzy instytucja wdrażająca, tj. urzędy marszałkowskie.

51

Rozdział IV

IV Uczestnicy procesu odnowy wsi

Fot. 31. Sztampowy plac zabaw

Fot. 32. Innowacyjny plac zabaw z motywem wody

Działania PROW w regionach różnicują się na odrębne
domeny – ARiMR oraz samorządu województwa. Są
one realizowane niejako „obok siebie” dla niepowiązanych ze sobą beneficjentów. Dodatkowo wsparcie
z Regionalnego Programu Operacyjnego jest oddzielone od PROW ścisłą linią demarkacyjną. Wsparcie
rolnictwa, gospodarki (rynek zbytu, produkty, miejsca
pracy) i sfery publicznej (jakość życia na wsi) są jak
odrębne, niezazębiające się dziedziny. W konsekwencji, na poziomie sołectwa – elementarnym dla rozwoju
obszarów wiejskich, o integracji działań nie ma mowy.
Projekty rolników i przedsiębiorców pozostają kwestią
prywatną, formalnie poza wiedzą, wpływem, współdziałaniem lub uczestnictwem podmiotów reprezentujących lub organizujących mieszkańców. Projekty publiczne nie uwzględniają funkcji, jakie mogłyby również
pełnić na rzecz wzmocnienia projektów prywatnych.
Nie pojawia się wartość dodana możliwa do uzyskania
w wyniku kooperacji.

gii. Natomiast rolą polityki regionalnej41 (samorządu województwa) jest wzmacnianie i integrowanie oczekiwanych rodzajów działań w skali regionu i subregionów,
a przede wszystkim rozwijanie w łonie wspólnot lokalnych zdolności do kreowania i integrowania projektów,
a następnie ich ponadlokalnego usieciowienia. Dojrzała
polityka regionalna, poprzez partnerstwo uczestniczących podmiotów i integrowanie ich działań, jest zdolna
do kreacji procesów rozwojowych. Polega na wzmacnianiu i tworzeniu środowiska dla projektów prywatnych
poprzez przedsięwzięcia publiczne i odwrotnie – włączaniu potencjału projektów prywatnych w przedsięwzięcia publiczne. Funkcją drugą, równie istotną, jest
wskazywanie nowych idei i pól rozwojowych wraz z instrumentarium pozwalającym społecznościom wiejskim
na podjęcie nowych wyzwań i ich urzeczywistnienie.
Uzyskanie takich standardów funkcjonowania jest wyzwaniem dla wszystkich działających i przyszłych programów odnowy wsi w Polsce.

Tymczasem rozwój konkretnej wsi, jej nowe funkcje
i specjalizacja wymagają zintegrowania projektów
z poszczególnych dziedzin na gruncie wiejskiej strate-

41 Termin użyto w uproszczeniu. Dla polityki regionu na własnym obszarze stosuje się termin polityka intraregionalna.
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Mówiąc o rozwoju agregujemy efekty zmian: w skali kraju, regionu, powiatu lub gminy. Zmiany te mają jednak
konkretny adres, choćby ich było wiele, to nie są wszędzie, zaistniały w konkretnych miejscach. Istotą polityki rozwoju jest prowadzenie do stanu, w którym takich
konkretnych miejsc jest bardzo wiele, a więc zmiany są
powszechne i nikogo nie wykluczają. Odnowa wsi, jako
proces rozwoju, ma jednoznaczny adres, jest nim sołectwo – najmniejsza struktura społecznej i przestrzennej
organizacji terytorialne kraju, która dysponuje formalną
reprezentacją, stanowi podmiot zainteresowania i planowania (np. przestrzennego) gminy. Sołectwo pojmować
trzeba jako integralną strukturę złożoną z przestrzeni,
materii i ludzi pozostających we wzajemnych powiązaniach. Zmiany, gdy zachodzą, dotyczą konkretnych
mieszkańców, tworzą określone stany prawne, przesądzają o warunkach życia w kręgu swego oddziaływania. Gmina, z prostych funkcjonalnych przyczyn i z racji
odpowiedzialności publicznej, jako strażnik wyważania
interesu publicznego i prywatnego, ma obowiązek obserwowania zmian i w razie potrzeby angażowania się.
Honorując prawa osób i podmiotów – autorów zmian,
nie powinna jednak dopuszczać by miały one charakter
żywiołowy, przypadkowy i chaotyczny, co dotknęło np.
krajobraz i przestrzeń życia obywateli. Gmina, by sku-

pić się na swych projektach i polityce wobec całej zbiorowości, częściowo może te obowiązki delegować. Dobrym wyjściem jest animowanie pożądanych procesów
i ich wspieranie, gdy samoistnie zaistnieją. Wówczas
uzyskuje się efekt samoregulacji. Gmina nie powinna
ignorować samoorganizacji społecznej, także przyjmującej postać odnowy wsi. We własnym interesie winna
ją przyjąć – nie jako dopust boży, lecz dobrą okazję, by
się nią posłużyć.
Na spotkaniu założycielskim Polskiej Sieci Odnowy
i Rozwoju Wsi Marek Chmielewski, wójt gminy Dzierżoniów, oświadczył – „gminę pojmuję jako przestrzeń
aktywności jej mieszkańców”. Odnowa wsi tą przestrzeń wypełnia nadając atrybut podmiotowości indywidualnie – poszczególnym mieszkańcom i ich rodzinom oraz zbiorowo – grupom mieszkańców (dzieci,
młodzież, rodzice, kobiety, pracujący, seniorzy, rolnicy,
itd.) we wszystkich możliwych rolach zawodowych, życiowych i społecznych. Zatem każdy jest uczestnikiem
procesu, może jedynie wybrać – czy aktywnym, czy
biernym. Choć odnowa wsi toczy się w sołectwie i na
łonie gminy, to aktywne województwo, tworząc program
regionalny, staje się też jego uczestnikiem. Ma status
mentora – doradcy i w dużym stopniu wypełnia myśl
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sformułowaną przez wójta – tworzy przestrzeń aktywnej
obecności sołectw w życiu regionu: promocji dokonań
i oferty, wymiany doświadczeń, współpracy i rywalizacji
oraz konfrontowania się ze wzorcami.
Niniejszy rozdział ma przybliżyć role uczestników odnowy wsi. Część poświęcona sołectwu pokaże przebieg procesu odnowy wsi w sołectwie. Nie będzie to
poradnik dla liderów i organizatorów procesu, gdyż
takich – dedykowanych odnowie wsi, tworzeniu planu
odnowy miejscowości oraz funduszowi sołeckiemu –
w ostatnim czasie powstało wystarczająco dużo, między innymi dzięki aktywności wydawniczej Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów. Część poświęcona gminie
ukazuje systemy wsparcia i ich wpływ na rozwijanie
procesu, w szczególności w aspekcie wykorzystania
funduszu sołeckiego. Kontynuacją wątku wsparcia będzie charakterystyka funkcji pełnionych przez programy
regionalne. Rozdział zamyka opowieść o inicjatywach
indywidualnych rodzących się z woli wrażliwych i twórczych ludzi, istniejących poza nurtem w relacji sołectwo–gmina–region i poza możliwościami oferowanymi
przez PROW. Dorobek owej trzeciej drogi stanowi żywe
źródło inspiracji zdolnej „odnawiać” odnowę wsi, wówczas gdy możliwości dwóch pierwszych zdają się nie
wystarczać.

IV.1 Sołectwo
Ustrój sołectwa i relacje z gminą
Sołectwo nie jest samodzielnym bytem. Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
mieszkańcy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorzą54

dową – gminę. Art. 5 ustawy mówi, że gmina może (więc
nie musi – przyp. autora) tworzyć jednostki pomocnicze:
sołectwa. Art. 7.1 rozstrzyga, że „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Katalog tych zadań nie jest zamknięty, obowiązuje
zasada domniemania kompetencji gminy (co nie jest
zastrzeżone z mocy prawa dla innych podmiotów należy do władztwa gminy). Ten krótki wyciąg stanu prawnego pokazuje, że sołectwo zależy od gminy. Tymczasem proces odnowy wsi wymaga partnerstwa, tj. stanu
współpracy, wzajemności, zaufania i wsparcia między
stronami – sołectwem i gminą. Do takiego podejścia zobowiązuje gminę zasada pomocniczości (subsydiarności). Opisuje go pojęcie partycypacji, czyli uczestnictwa
społeczności wiejskiej w procesach decyzyjnych i działaniu na rzecz swej miejscowości. Wyrazem tego jest
koegzystencja gminnych i sołeckich programów rozwoju. Łącznie daje to tak ważny stan upodmiotowienia
sołectwa.
Nowatorskim rozwiązaniem formalizowania formuły
partnerstwa oficjalnym aktem są umowy partnerstwa.
Tak postąpił Dzierżoniów: „Zawiązując partnerstwo
lokalne wiosną 2012 roku gmina przeszła na kolejny
szczebel organizacji”– mówi wójt Marek Chmielewski.
Umowę partnerstwa sygnowała większość instytucji
działających na rzecz rozwoju miejscowości oraz stowarzyszenia funkcjonujące w każdym sołectwie, łącznie 26 podmiotów. Ich przedstawiciele tworzą Radę
Partnerstwa, która jest ciałem koordynacyjnym wspólnych zamierzeń. Atrakcyjne formy spotkań (wesele
i chrzciny partnerstwa) stały się platformą wymiany
doświadczeń oraz najcenniejszym elementem pracy
„organizacji uczącej się”. Podobnie postąpiła w roku
2013 gmina Gogolin, umowę zawarła z sołectwami

Tabela 3. Komplementarność przedsięwzięć i ról partnerów procesu odnowy wsi
Charakter przedsięwzięć

Rola gminy

Rola sołectwa

Gminne programy rozwoju infrastruktury i inne programy branżowe

Wiodąca

Pomocnicza

Przedsięwzięcia sołeckiego programu odnowy wsi

Pomocnicza

Wiodąca

z okazji 15-lecia odnowy wsi w gminie. Takie działania
legitymizują intencje władzy samorządowej w oczach
społeczności wiejskich, jednocześnie stanowią dobrą
formułę podzielenia się odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

Organizacja procesu odnowy wsi
Podstawową formę organizacji określa art. 36.1 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że organem
uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie,
a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Na tym ustroju opiera się aktywność
i zaangażowanie mieszkańców w proces odnowy wsi
w znacznej części, o ile nie w większości, sołectw. Rywalizacji pomiędzy możliwością ustawową a sektorem
organizacji obywatelskich (tzw. pozarządowych) pozwala uniknąć neutralna formuła grupy odnowy wsi pod
przewodnictwem lidera. To rozwiązanie wprowadziły regionalne programy odnowy wsi. Lokalny kontekst oraz
stan kapitału ludzkiego i społecznego, decyduje o wyborze opcji. Społeczności wiejskie często rozwiązują
ten dylemat decydując się na koalicję na rzecz rozwoju
lokalnego złożoną z sołtysa, rady sołeckiej i organizacji
pozarządowych. Wówczas grupa odnowy wsi, będąca
formalnym wymogiem programów regionalnych, skła-

da się z lidera i/lub sołtysa oraz reprezentantów organizacji społecznych, często też radnych i miejscowego
proboszcza. Taki model funkcjonowania jest typowy
przede wszystkim w większych wsiach, przykładowo
w Kamieniu Śląskim. Na terenie miejscowości działają:
Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego, Rada
Sołecka, Koło Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Niemców na Śląsku Opolskim, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Emerytów i Rencistów, Rada Parafialna i Koło
Caritas.
Charakterystyczne jest, że proces odnowy wsi, jak np.
w Chruszczobrodzie (1648 mieszkańców; www.chruszczobrod.w.interia.pl), z czasem ulega instytucjonalizacji, powstają stowarzyszenia odnowy (rozwoju) wsi,
które przejmują rolę zbiorowego lidera działań. Stowarzyszenia te często użytkują mienie gminne, np. po
zlikwidowanych placówkach oświatowych i tworzą lub
zasiedlają Centra Aktywności Wiejskiej czyniąc z nich
bazę realizacji swych projektów.

Lider, grupa odnowy wsi
Lider to funkcja kluczowa dla procesu odnowy wsi. Bardzo często jest nim sołtys – świadoma swej roli osoba
zaufania publicznego.
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Sołtys to funkcja pełna zaufania i szacunku. Od jego ini-

(…) to ludziom, którzy próbują pracować w sołectwach

cjatywy, silnej woli, a niekiedy charyzmy, zależy rozwój

i osiedlach na rzecz swoich społeczności kosztem wła-

wsi w szerokim tego słowa znaczeniu. Sołtys to łącznik

snego czasu i zaniedbywanych rodzin, obrywa się przy

najniższego szczebla samorządu lokalnego z władzami,

każdej okazji. To na nich spadają pretensje mieszkańców

inicjator działań na rzecz społeczności lokalnej i zadań,

niezorientowanych jak mizerne są kompetencje sołtysa

które przekładają się na dobro ogólnospołeczne.

(…) o to, że we wsi nie ma tego lub owego. To oni drżą

te, w zestawieniu z treściami podanymi w rozdz. II.2
i IV.3, wystarczająco opisują organizację procesu odnowy.

Pięć zasad działania grupy odnowy wsi:

ze strachu, czy pieniądze pozyskane od sponsora dla
Tak powiedział Tadeusz Paszek sołtys wsi Suszec (woj. śląskie)

sołectwa i przekazane, zgodnie z prawem jako darowi-

na Forum Sołtysów, 21 listopada 2013r.

zna do budżetu gminy zostaną przeznaczone na właściwy cel. I czy zostaną wykorzystane na to, na co zostały

Zrozumienie własnej roli, talenty, wiedza, umiejętności
interpersonalne, wręcz charyzma i wizjonerstwo, decydują o dynamice i jakości działań. Do wyzwań przed jakimi staje lider należy umiejętność budowania zespołu,
cedowania pracy oraz pozyskania szerokiego zaplecza,
w tym zastępcy i następcy.

przekazane do końca roku budżetowego, bo jeśli nie, to
„przepadną” dla sołectwa wraz z nadwyżką budżetową.
To na nich Urzędy Skarbowe i Celne testują przepisy antyhazardowe podczas lokalnych festynów. To ich: sołtyski i sołtysów, członkinie i członków rad sołeckich oraz
Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji działających
w sołectwach, dopada blady strach, czy za sprzedaż pie-

Rolą lidera jest pobudzenie społeczności, przekonanie

rogów w celu uzbierania pieniędzy na świetlicę wiejską

do działania. W idei odnowy wsi jest ważne wspieranie

albo inne potrzeby sołectwa zostaną przez kontrolerów

inicjatyw oddolnych. Żeby nie było dominacji, narzucania

z owych instytucji ukarani mandatem albo nawet posta-

swojej woli. Odnowa Wsi jest autentycznym, oddolnym

wieni przed sądem.

ruchem. Nie chodzi o przekazywanie zaleceń w dół, trzeba pobudzać, a nie ingerować. Jak inicjatywa wyjdzie od

Zasada 1. Odnowę wsi zaczynam od siebie
• rozumiem jej istotę,
• działam z wewnętrznej motywacji,
• jestem przekonany o słuszności obranej drogi,
• przyjmuję odpowiedzialność i daję przykład,
• rezerwuję i planuję swój czas dla sprawy,
• potrafię wytłumaczyć.

Gazeta Sołecka, luty 2013

Zasada 2. Odnowa wsi polega na wspólnym
systematycznym i otwartym działaniu
• tworzymy grupę odnowy wsi i ustalamy naszego lidera,
• ustalamy miejsce, tryb i metody pracy,
• działamy jawnie,
• wszystkich informujemy o zamierzeniach i postępach
prac.

dołu – z serca, to jest większe zaangażowanie i większa
radość z tego. No i efekty są większe.

Zasady wiejskiego przywództwa

credo Zbigniewa Kawy, lidera Kamienia Śląskiego

Podobnych opinii liderów można cytować wiele. Podkreślają oni znaczenie swej funkcji, odpowiedzialność
a jednocześnie presję przeciwieństw, których niestety
przybywa.

Zasady jakimi powinien kierować się lider i grupa odnowy są uniwersalne – wyrażają idee przyświecające
odnowie wsi. Zestawione na początku istnienia programów regionalnych zachowały aktualność42. Uzupełnienia wymagała kwestia wykorzystania internetu. Zasady
42 R. Wilczyński, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2000.
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Zasada 3. Odnowa wsi wymaga pomysłu i planu
• mamy wizję rozwoju naszej wsi i plan jej urzeczywistnienia,
• każdy ma prawo być ojcem pomysłu i dobrych rozwiązań
• ustalamy hierarchię proponowanych przedsięwzięć,
• określamy kalendarz przedsięwzięć i trzymamy się go,
• zapisujemy wszystko co zostało ustalone,
• dokumentujemy to co robimy.

Zasada 4. Odnowa wsi potrzebuje sojuszników
• staramy się o poszerzenie grupy osób zaangażowanych
• każda osoba z autorytetem otrzymuje propozycję
współuczestnictwa,
• współpracujemy z każdym formalnym reprezentantem wiejskiej społeczności,
• doceniamy zasłużonych,
• przekonujemy gminę do naszych zamierzeń i zabiegamy o jej wsparcie.
Zasada 5. Odnowa wsi wymaga wiedzy
i wykorzystania Internetu
•
•
•
•

staramy się o dopływ wiedzy i informacji,
poszukujemy wzorców i dobrych praktyk,
nasze doświadczenia konfrontujemy z innymi,
mamy świadomość, iż bez Internetu i strony www już
nie można funkcjonować,
• w składzie grupy odnowy mamy internautę.
Przywołane zasady budują motywację indywidualną
lidera i jednocześnie stanowią swoisty kontrakt grupowy. Są ukierunkowane na animację procesu odnowy
i jego trwałość. Ważne jest, aby pojawiające się sukcesy umiejętnie adresować na członków grupy odnowy
i całą społeczność. Odnotowanie a następnie docenienie pracy i zasług (również włożonych w przeszłości) konkretnej osoby jest najlepszym motywatorem.
Ta obserwacja tłumaczy niezwykłą ilość i pojemność
wiejskich kronik.
Cytowany powyżej Tadeusz Paszek, zbulwersowany
wspomnianym już fiskalizmem, mizerią środków sołeckich i tym względzie swym w ubezwłasnowolnieniem,
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w uzasadnieniu do rezygnacji z funkcji (do czego ostatecznie nie doszło), sporządzonej 18 marca 1012 r,
podkreśla znaczenie podziękowań i wdzięczności: „Nie
można zakupić produktów spożywczych – czyli Dożynki, Dzień Seniora i inne spotkania odpadają. Nie można podziękować społecznikom, ludziom zaangażowanym w pracę na rzecz sołectwa, za poświęcony czas,
za wysiłek – np. poprzez zorganizowanie im biesiady,
którą, myślę, bardziej by sobie cenili niż podziękowanie z podpisem sołtysa. Od trzech lat nie można odwiedzać z paczkami – co było u nas fajną tradycją obłożnie
chorych 80-latków i innych pokrzywdzonych przez los.
Wartość takiej paczki wynosiła – uwaga – 14 zł. (…).
Seniorzy, których mamy 294, ludzie którzy kiedyś (…)
budowali nam kościół, szkołę, przedszkole, drogi, GOK,
kaplicę cmentarną – i teraz nie można im podziękować
(…) okazać szacunku, tego, że się o nich pamięta. Bez
wdzięczności grozi nam zdziczenie”.
Słowa te są przypomnieniem, że odnowa wsi jest procesem „dla ludzi i przez ludzi”.

Początek
Często trzeba rozpocząć od przysłowiowego zera. Bez
wątpienia przełamanie niepewności, niewiary i wahań
co do własnych możliwości i sensu podejmowania wysiłku jest momentem krytycznym i jednocześnie cementuje grupę. Dokonuje się to zwykle na skutek postawy
jednej z osób i ta sytuacja kreuje lidera.
Podobny walor ma opis następnego kroku – tworzenia
sołeckiej strategii rozwoju, fundamentu procesu odnowy.
Podkreśla on znaczenie moderatorów strategii i roli jaką
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mogliby pełnić doradcy (mentorzy) wsi. „W miejscowej
szkole zebrali się liderzy w oczekiwaniu na przyjazd zapowiedzianych gości, ułożyli plan pokazania mocnych
stron swojej wsi. Zastanawiali się co im zaprezentować
i jaką trasą poprowadzić. Jednak długo musieli na nich
czekać, bo nikt nie przyjeżdżał. Pesymiści wątpili, że nic
nie będzie z tej odnowy w Chruszczobrodzie. Eksperci
– spryciarze, na powitanie nie czekali. Cichaczem, bez
uprzedzenia, sami przejechali się po okolicy. Zobaczyli
odrapany dom kultury – budynek OSP, niszczejące mury
ośrodka zdrowia, drogę z której zawrócić nie można. Na
najmniejszy parking się nie natknęli, bo natknąć się nie
mogli, ponieważ parkingu we wsi nie było. W końcu zjawili się w szkole i dotarli na oczekiwane spotkanie. Jakże duże było zaskoczenie oczekujących, kiedy goście
już nic zwiedzać nie chcieli, ponieważ po samodzielnym
objeździe w ich głowach już była diagnoza co musi się
koniecznie zmienić w wizerunku wsi – relacjonuje Marta
Grzesica, liderka wsi.

kolejnych. Czasem efekt uskrzydlenia przynosi dopiero
śmiały projekt. Jan Damboń – lider Winowa w gminie
Prószków – tak mówi o założeniu we wsi winnicy: „Kiedy przystępowaliśmy do programu to ludzie te projekty,
które sobie wybraliśmy traktowali jak kosmos, mówili
„gdzie tam, przecież tego nie zrobimy”. Do momentu
założenia winnicy w 2005 roku robiliśmy jakieś małe
rzeczy, które nie były widoczne. Wtedy ludzie patrząc
na odnowę wsi mówili „wiedzieliśmy, że się nie uda”.
Podejście i mentalność zmieniły się gdy udało się pozyskać pieniądze na winnicę. Wtedy ludzie zobaczyli
„a jednak można”.

konywanie barier (eliminacji słabych stron wsi) oraz
zaspokajanie aspiracji społeczności wiejskiej. Proste
przedsięwzięcia startowe integrują mieszkańców wokół przyjętego programu odnowy wsi. Kolejne mają na
celu załatwienie najpilniejszych problemów, z różnych
dziedzin. Projekty te zwykle nie mają ścisłego funkcjonalnego związku ze sobą. Wieś pracuje całym swym
potencjałem.
Ideą, która nam przyświecała było zjednać wszystkie
środowiska, organizacje działające we wsi. Nawet czasem drobne działania Stowarzyszenia, sołtysa, parafii,
Caritasu, OSP, czy wielu innych, traktowane razem miały
dać większy efekt. Zorganizowane w roku 2007 imprezy:
„wodzenie niedźwiedzia”, Dzień Kobiet, Dzień Chłopa,
kiermasz wielkanocny – zespoliły te organizacje i dały
wiarę, że razem można wszystko zrobić. Nie do przecenienia jest wkład proboszcza (…). Jego osobiste zaangażowanie w takie przedsięwzięcia jak: przebudowa starej
stodoły w Dom Spotkań, budowa parkingu przy kościele,

Zgodnie z metodologią uczestnicy warsztatów opracowują program krótkoterminowy, z kilkoma projektami
startowymi. Marta Grzesica warsztaty zapamiętała następująco: „Uczestnikom pozwolono pomarzyć, co można by zrobić na wsi mając do dyspozycji dużo środków
finansowych. Wypisywali swoje marzenia, aż na końcu
wybrali to najważniejsze: rewitalizacja byłego wiejskiego domu kultury w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na boiska sportowe i placyk
zabaw dla dzieci”.
Szczególnego znaczenia nabiera wykonanie pierwszego projektu. Musi on się powieść, aby społeczność
wiejska nabrała wiary we własne siły, a następnie zmotywowana i ośmielona sukcesem mogła przystąpić do

uruchomienie świetlicy socjoterapeutycznej i stworzenie
grupy teatralnej, a także wiele innych, odegrało ogromna
rolę w integracji całej wspólnoty i mobilizowaniu jej do coraz większej aktywności.
Jan Twardawski – prezes stowarzyszenia „Nasza Wspólnota” –
lider wsi Jełowa. Echo Gmin Opolskich, wrzesień 2007

Fot. 33. Winnica w Winowie

Pierwszy etap
Przebieg odnowy wsi wyznacza kolejność najważniejszych w danym momencie projektów. Istotą jest po-

Odnowa wsi w pierwszym etapie jest zwrócona „do wewnątrz”, skupia się na tym co przynosi bezpośrednią
korzyść lokalnej społeczności oraz wzmacnia jej potencjał. Charakter projektów zależy od stanu wyjściowego
wsi, liczby mieszkańców, wyposażenia instytucjonalnego, odkładanych przez lata marzeń i ambicji, gotowości
mieszkańców do pracy i jakości przywództwa Niekiedy
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początkiem jest zwykłe porządkowanie obejść i terenów
publicznych.
Jadwiga Wróbel – koordynator programu Odnowy Wsi
w gminie Kietrz wspomina początki odnowy we wsi Pilszcz:
(…) wieś dziesięć lat wcześniej wyglądała jak po przemarszu wojsk. Udało się między innymi rozebrać kilkadziesiąt
ruin, gruz z nich pozyskany posłużył do budowy ogrodu
rekreacyjno-wypoczynkowego i umocnienia nabrzeży

W maleńkiej wsi Molestowice w gminie Niemodlin,
mieszkańcy urządzili miejsce spotkań na kopcu otoczonym fosą. Mostek, ławeczki i stoły oraz miejsce na
ognisko wystarczyły. Satysfakcja z tego miejsca była tak
wielka, że mieszkańcy kilkakrotnie, nawet przy trzaskającym mrozie, urządzali tam Sylwestra. Większość wsi
zajęła się świetlicami, ich remontem i wyposażeniem,
organizacją miejsc festynowych, boisk i placów zabaw
dla dzieci.

Tak o narodzinach sukcesu wsi Jełowa opowiadał Jan
Twardawski – prezes stowarzyszenia „Nasza Wspólnota”
i lider wsi: (…) trzeba cofnąć się do roku 2005, w którym
powstało Stowarzyszenie. Sołtys poprosił nas o przygotowanie dokumentacji konkursowej i w czerwcu 2005 wysłaliśmy zgłoszenie oraz zdjęcia. (…) otrzymaliśmy wyróżnienie i nagrodę 1000 zł. W ramach nagrody studenci
Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet
Przyrodniczy – przyp. autora) wykonali plan rozwoju miej-

rzeczki przepływającej przez wieś. Na „gruzach” zbudo-

scowości z koncepcją zagospodarowania dwóch terenów:

wane zostało boisko usytuowane w pobliżu domu kultu-

centrum wsi i placu wokół kościoła. W roku 2006 nie star-

ry. Wcześniej w tym miejscu było rumowisko i śmietnik.

towaliśmy, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego ile mamy

A boiska są we wsi teraz cztery, więc dzieci mają się

Fot. 35. Kościół i Centrum Aktywności Wiejskiej we Frączkowie

gdzie bawić. Elżbieta Stankiewicz – sołtys, dodaje: (…)

do zrobienia.(…) W roku 2007 poczuliśmy się na tyle
silni, żeby wystartować w konkursie. Komisji zaprezen-

jest sporo osób chętnych do pracy społecznej i wystar-

Pierwsze widoczne zmiany i satysfakcja mieszkańców

towano dorobek szkoły, budujące się obiekty na terenie

czy dobrze nimi kierować, żeby wieś była coraz piękniej-

dają napęd. Działań jest więcej, podejmowane są projekty

dawnego domu sióstr zakonnych, Dom Spotkań, parking,

sza. To jest wieś społeczników, przykładem może być

śmiałe i kluczowe dla dalszego rozwoju, jak w sołectwie

osiągnięcia straży. Komisja zobaczyła też odrestaurowa-

zwykłe zamiatanie ulic. Sprzątanie zaczynają trzy oso-

Kuniów w gminie Kluczbork. „(…) brakowało jakiejkolwiek

ny budynek Nadleśnictwa, przebudowaną ul. Dworcową

by, a kończy dwadzieścia. Do prac społecznych garną

placówki kulturalnej, która mogłaby zagospodarować

i działające na niej zakłady produkcyjne STEGU znane

się też najmłodsi mieszkańcy. Według wyliczeń każdy

czas dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych.

już w Europie. W Domu Spotkań pokazano dorobek wsi:

statystyczny mieszkaniec (ok 500 osób – przyp. autora)

Brak środków finansowych i lokalizacji nie zniechęcały

to co się działo, co zrobiono, zdjęcia, widokówki. Każdy

przepracował społecznie ponad osiem godzin w roku.

nas by działać w tym kierunku. (…) Wypracowane zyski

przedstawiciel organizacji mówił o swoich dokonaniach

z organizowanych przez sołectwo imprez masowych oraz

(…) Przyznano nam 15 tys. zł nagrody. Planujemy wydać

środki budżetowe sołectwa (z odpisu sołeckiego – przyp.

je na przygotowanie projektu technicznego zagospoda-

autora) pozwoliły mieć nadzieję (…) nadzieje stały się

rowania przestrzeni. Mamy opracowane przez studentów

faktem gdy zwolniły się pomieszczenia w budynku szkoły

plany, ale żeby starać się o jakiekolwiek wsparcie finan-

a władze gminy przydzieliły je nam do zaadaptowanie na

sowe musimy mieć ten projekt. Mamy też zamiar doposa-

Wiejski Dom Kultury. Prace trwały dwa lata i kosztowa-

żyć świetlice socjoterapeutyczną. Echo Gmin Opolskich,

ły100 tys. zł. Wiejski Dom Kultury został uroczyście otwar-

wrzesień 2007.

Echo Gmin, nr 11. 13–19 marca 2007.
Fot. 34. Centrum wsi Malerzowice, Archiwum UMWO

W Malerzowicach (112 mieszkańców) w gminie Łambinowice wysiłki mieszkańców koncentrowały się na
centrum wioski, gdzie był przystanek autobusowy. Kierowcy zżymali się, że wsiadający błocą w wozie. Związane z tym zażenowanie było czynnikiem sprawczym
urządzenia centralnego placu. Później projekt ten doczekał się kontynuacji – remontu przyległej historycznej
remizy, kapliczki i rozległych prac adaptacyjnych w parku wiejskim.
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Frączków w gminie Pakosławice złamał stereotyp wsi
popegeerowskiej. Przekształcenia własnościowe PGR,
który dysponował całą wiejską infrastrukturą, zmusiły społeczność lokalną do skonstruowania życia wiejskiego na nowo. Podołano temu tworząc od podstaw
obiekty dla działalności społecznej, spotkań, aktywnego wypoczynku i sportu. Wykorzystano przekazane wsi
popegeerowskie obiekty. Dwupiętrowy blok biurowca
przekształcono w kościół i Centrum Aktywności Wiejskiej, hydrofornię w pomieszczenie klubowe.

ty 6 czerwca 2004 roku. W obiekcie mieści się: sala komputerowa, sala bilardowa, sala gier, biblioteka i czytelnia,
WC. (…) placówka prowadzona jest na zasadzie wolontariatu przez mieszkańców wsi, a koszty związane z jej
funkcjonowaniem w całości pokrywa sołectwo” – z relacji
Stanisława Konarskiego – lidera wsi (2004 rok).

Wzrastający potencjał sołectwa (nowe możliwości finansowe i organizacyjne), zaangażowanie gminy oraz
środki unijne pozwalają na duży zakres przedsięwzięć.
Spore znaczenie ma czynnik mobilizacji wynikający z uczestnictwa w konkursach typu „Piękna Wieś”
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szlakiem osobliwości z przeszłości”, który wręcz symbolicznie pokazuje przejście od przeszłości (etap do wewnątrz) do przyszłości – etap na zewnątrz.

Fot. 36. Centrum Jełowej

regionalnych programów odnowy wsi. Pozyskane nagrody i doradztwo mogą być zaczynem nowych przedsięwzięć. Tak stało się w Jełowej (1870 mieszkańców)
w gminie Łubniany, która w roku 2007 została laureatem
konkursu „Piękna Wieś Opolska”.

Ku otwartości
Wykonanie działań nakreślonych w strategii rozwoju na
rzecz własnych mieszkańców w pewnym sensie jest rozliczeniem się sołectwa z przeszłością. Nadrobienie zapóźnień cywilizacyjnych daje poczucie „złapania kontaktu ze światem”. Sołectwo dysponując doświadczeniami,
dorobkiem, wzmocnionym potencjałem, nawiązanymi relacjami, wyzbyte kompleksów, ma potrzebę docenienia
i dąży do zaprezentowania osiągnięć. To naturalna droga otwierania się na otoczenie. Znakomicie ten moment
ujmuje opis odnowy wsi w Chruszczobrodzie. We wsi
Pilszcz (755 mieszkańców; www.pilszcz.prv.pl) w gminie Kietrz w roku 2005 wykonano projekt „Pilszczańskim
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Pionierski w swym charakterze projekt polegał na wyeksponowaniu 17 historycznych miejsc i obiektów,
w tym, niegdyś charakterystycznych dla wsi, a obecnie
unikalnych obiektów gospodarczych oraz wykonanego
rok wcześniej ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego.
Trasa (6,8 km) została pomyślana jako atrakcja turystyczna z walorami dydaktycznymi. Na systemie informacji wizualnej opisy podano również w języku czeskim
i niemieckim – we wsi jest przejście małego ruchu granicznego do Czech.
Wykonanie trasy stanowiło zamknięcie pewnego etapu
odnowy wsi, w którym mieszkańcy, przy wsparciu fachowego doradztwa ze strony zespołu pracowników nauki
i studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu, dokonali
rozpoznania swych zasobów i dziedzictwa kulturowego.
Projekt jest szczególnego rodzaju klamrą. W wymiarze
przestrzennym łączy w całość poszczególne części wsi,
rozdzielone wojennymi zniszczeniami i kilkudziesięcioletnim powojennym zaniedbaniem. Przywrócenie integralności przestrzennej było jednym z najpoważniejszych problemów odnowy w Pilszczu.
W wymiarze symbolicznym projekt jest manifestacją
tożsamości wsi, zwornikiem łączącym przesiedleńców
z przeszłością i dawną świetnością poniemieckiej wsi.
Projekt wyzwolił szereg przedsięwzięć dodatkowych.
Uporządkowano przedwojenny cmentarz i wykonano
tam tablicę pamiątkową, ufundowano zegar na wieży
kościelnej. Poprawił się wizerunek wsi i wzrosło zaangażowanie mieszkańców.

Z przeszłością dla przyszłości

Drugi etap

Pilszcz opisanym projektem eksplorującym przeszłość
w istocie dokonał zwrotu ku przyszłości. Wydaje się to
wręcz prawidłowością, że dotarcie do tego co stanowi
rdzeń wiejskiej tożsamości daje potencjał otwarcia na
otoczenie – wieś chce pokazać, co ma najcenniejszego. Wilamowice Nyskie (233 mieszkańców; www.
wilamowicenyskie.pl) w gminie Głuchołazy wykonały
projekt „Chleba siła nas złączyła”

Motywacja by kontynuować proces odnowy pomimo poczucia „mamy wszystko” bierze się z konstatacji, iż dotychczasowe wysiłki i licznie wykonane projekty to tylko niezbędna
baza dla strategicznego i rynkowego pozycjonowania miejscowości. Niezbędny jest drugi etap – zapewnienia trwałych fundamentów rozwoju, czyli przyszłości. Etap ten ma
jakościowy charakter, najważniejszą jego cechą jest działanie „na zewnątrz”, jako sposób na dalsze wzmocnienie
potencjału i pozyskanie nowych możliwości wykorzystywania szans właśnie na zewnątrz ulokowanych. Niezbędne
jest wyróżnienie się na tle otoczenia. Wektor „na zewnątrz”,
prowadzi do rynkowej obecności wsi w obiegu i wymianie
dóbr, zmierza do trwałego zaistnienia wsi w społeczeństwie
i gospodarce opartych na wiedzy.

Odkrycie starego pieca chlebowego stało się impulsem
do stworzenia Centrum Pieczenia Chleba. Kulinarną
działalność prowadzi tam Stowarzyszenie „Sami Sobie”
organizując liczne warsztaty polegające na wypiekach
w piecu chlebowym.
Koperniki w gminie Nysa. wiążą genezę nazwy miejscowości z rodem Kopernika. Projekt „Pierniki prosto
z Kopernik” to próba wykorzystania ciągu skojarzeń:
Kopernik – Toruń – pierniki, do stworzenia produktu lokalnego oraz promowania wsi.
Rozpoczęto od pozyskania środków z POKL. Nieaktywne zawodowo mieszkanki uczestniczyły w trzech
rodzajach szkoleń: cukierniczych, artystycznych i animatorów kultury. W efekcie wytwarza się pierniki jako
produkt lokalny. Towarzyszy temu promocyjny folder
oraz prezentacja multimedialna. Sołectwo otrzymało
jeszcze dofinansowanie z PROW na przeprowadzenie
warsztatów wypieku pierników, zakup odzieży i urządzeń kucharskich, wykonanie materiałów promocyjnych
oraz na udział w targach „W stronę słońca” w Opolu
oraz w festiwalu folklorystycznym w skansenie w Bierkowicach.

Drugi etap odnowy wsi wymaga kompleksowego podejścia. Wieś, podporządkowana spójnej przyszłościowe
koncepcji rozwoju, zaczyna się jawić jak jeden wielki projekt, oddziaływujący na otoczenie regionalne, złożony
z szeregu mniejszych uzupełniających się i synergicznie
powiązanych elementów. Taką filozofię postrzegania procesu odnowy wsi promuje ARGE poprzez konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. Laureaci stają się wzorami
– wioskami modelowymi. Tworzenie tego typu miejscowości jest wpisane w regionalne programy odnowy wsi.

Bariera przejścia
Przejście do etapu drugiego nie dokonuje się jednak samoczynnie. To świadoma, strategiczna decyzja. Pomimo dysponowania niezbędnym potencjałem wiele wsi nie decyduje się pójść dalej z powodu zaspokojenia podstawowych
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potrzeb i ambicji. Brakuje energii, pomysłu, akceptacji
ogółu, często też wyczerpały się możliwości przywódcze.
Pojawia się konieczność „odnowy” odnowy wsi. Również
rozleniwiają sukcesy. Uzyskanie tytułu „Najpiękniejszej
Wsi” pozwoliło spocząć na laurach wielu miejscowościom.
Ponadto narastająca presja modernizacyjna, postęp cywilizacyjny oraz związany z tym wzrost potrzeb i aspiracji
mieszkańców powodują, że istnieje ciągła potrzeba „gonienia uciekającego pociągu”. W związku z tym pierwszy
etap się rozciąga, w zasadzie nie może się skończyć.

Strategie drugiego etapu
Konieczne jest ponowne przemyślenie własnych zasobów, uruchomienie potencjału innowacji oraz opracowanie niebanalnej strategii z myślą o uzyskaniu przewagi
konkurencyjnej. Wymaga to specjalizowania się, generowania „produktów wsi” i kierowania takiej oferty do społeczeństwa. Wieś w tym etapie musi „pracować” całą sobą.
Ma do dyspozycji następujące strategie działania:
• Wybór rodzaju działań lub tematu i związanych z tym
produktów. Wieś generuje „koszyk” towarów i usług
lub oryginalne pod względem formy i treści imprezy
masowe o zasięgu nawet regionalnym jako ofertę
uczestnictwa w jej życiu i zaproszenie do współpracy
(Uciechów, Przechód)
• Kształtowanie specyficznego wizerunku w oparciu
o wyróżniki wsi. Wieś eksponuje cechy szczególne: zabudowy, detali architektonicznych, kluczowych miejsc
publicznych, wydarzenia historyczne, postaci, itp.
Kształtuje przestrzeń publiczną projektami o wysokiej
jakości (Winów, Walce, Pilszcz, Stare Siołkowice)
• Wybór profilu i budowa marki. Wieś skupia się na swoim
charakterze i funkcjach jakie pełni i uzyskanym już wi64

zerunku. Stawiając na jakość życia doskonali elementy
z tym związane, buduje markę miejsca, ma promocyjny
slogan i tworzy skojarzenia (Karłowice, Kamień Śląski).

mniejszych w trakcie roku. Z podobnych przyczyn może
dochodzić do skupienia sił i środków na jednym projekcie uważanym za najważniejszy.

Wymienione strategie stosowane bywają łącznie. Często występują już w pierwszym etapie, w formie jednego z wielu projektów. W miarę upływu czasu projekt taki
może nabierać znaczenia i stawać się wiodącym. Ze
względu na jakościowy charakter działań w drugim etapie ilość przedsięwzięć ma mniejsze znaczenie. Więcej
znaczy ilość i głębokość powiązań z tematem (projektem)
wiodącym. Może też powstać projekt integrujący kluczowe potencjały wsi, jako synteza poprzednich działań.

Takie skoncentrowanie się jest ryzykowne, gdyż potrzeby społeczne ewoluują a przedsięwzięcia pierwszego
etapu starzeją się i już nie wystarczają (zob. rozdział V).
Pojawić się może rozdźwięk między „bujającym w obłokach” przywództwem, skoncentrowanym na przyszłości, a społecznością wsi, skupioną na teraźniejszości,
oczekującą wzrostu jakości życia i rozwiązywania problemów „na bieżąco”.

W Kadłubie (960 mieszkańców; www.kadlub.com)
w gminie Strzelce Opolskie, wsi silnej gospodarczo
(70 firm, 220 miejsc pracy) takim zwornikiem jest projekt „Kadłub – muzeum bez murów”. Nie ma on eksponatów, bo są nimi ludzie i miejsca w naturalnym dla nich
otoczeniu. Rzemieślnicy i artyści zapraszają do swoich
pracowni, gdzie można nabyć umiejętności wytwarzania
oraz zakupić tradycyjne produkty, dzieła ich twórczości.
Pomysł został doceniony przez liczne wycieczki ze szkół,
przedszkoli i innych zorganizowanych grup, gdyż w jednej wsi można w ciekawy i przystępny sposób nauczyć
się historii, poznać wyroby rękodzieła. Elementami „Muzeum bez murów” są m.in. zabytki, miejsca związane
z historią lokalną. W takim muzeum można skorzystać
z warsztatów rękodzieła i imprez kulturalnych oraz zapoznać się z wyrobem tradycyjnych śląskich potraw.
Wybór strategii wynika z realnych możliwości. Ograniczenia finansowe i niedobory możliwości inwestycyjnych skłaniają wsie do kreowania wydarzeń, corocznych
wielkich imprez lub, tematycznie powiązanych, szeregu

Dwie pierwsze strategie mogą prowadzić do krystalizacji
wsi tematycznych. Opcja trzecia, właściwa dla wsi o bardzo wysokim potencjale w wielu obszarach, skłania do ujęć
ogólniejszych, niemniej równie obrazowych i atrakcyjnych,
np. Kamień Śląski, promujący się jako „Śląski Szmaragd”
tę przenośnię rozwija w sformułowaniu „wiejski kurort”.
W tym ujęciu wieś nie definiuje się jako temat, lecz
jako pewna idea, bynajmniej nie zamyka to drogi. Wieś
Ybbsitz w Dolnej Austrii, dysponując jeszcze większymi
potencjałami niż Kamień Śląski, pozostając wsią żelaza, zbudowała szczególnej jakości i atrakcyjności ofertę.
W formule miejscowości tematycznej osiągnęło, również jako członek europejskich sieci, wyjątkowy sukces
marketingowy.

Uciechów (1048 mieszkańców; www.uciechow.pl)
w gminie Dzierżoniów. Stowarzyszenie „Uciechów
– Moja Wieś” organizuje Festiwal Humoru „Uciecha
w Uciechowie”. W roku 2013 odbył się on po raz czwarty. To sztandarowa impreza stowarzyszenia i element
rozwoju sołectwa wykorzystujący nazwę wsi. Festiwal
zyskuje coraz szerszy krąg odbiorców, promocja spowodowała, że znany jest także w woj. dolnośląskim. Zawiera wiele humorystycznych elementów wymyślonych
i wykonywanych przez mieszkańców sołectwa, a mianowicie: „Dowcip – reanimacja” – blok występów i prezentacji humorystycznej oferty stowarzyszeń i zespołów
z terenu gminy Dzierżoniów i gmin sąsiednich; „Gwiazdy na czerwonym dywanie” – konkurs parodiowania
gwiazd; „Uciechowskie variette” – pokaz wesołych tańców przygotowanych i wykonanych przez mieszkańców Uciechowa i występy zespołu „Uciecho-WIANKI”;
„Uciecha dla pociech” – zabawne konkurencje sportowe
z nagrodami dla dzieci i młodzieży; „Gabinet Uciech” –
namiot z krzywymi lustrami, kabaret gwiazdy wieczoru
i dyskoteka „Uciechowska potupaja”.

Wsie i projekty drugiego etapu
Specyfikując stosowane przez wsie strategie w nawiasach wymieniono nazwy miejscowości, które ilustrują te
strategie lub charakterystyczne dla nich projekty.

Fot. 37. I Festiwal Humoru w Uciechowie – Galeria Uśmiechu (fot.
Urząd Gminy w Dzierżoniowie)
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Przechód (782 mieszkańców) w gminie Korfantów stał
się rozpoznawalny w regionie organizując od lat Międzynarodowy Turniejowi Piłki Prądowej „Wasserball”.
Na błoniach w centrum wsi, na nieco podpiętrzonej
rzece, wykonano tor wodny z bramkami podobnymi
jak w hokeju. Grząski teren wokół utwardzono. Gra się
dużą piłką lekarską, którą strażacy strumieniem wody
z węży strażackich przepychają do bramki przeciwnika.
Mecz toczą dwa zespoły, w każdym czterech strażaków,
po dwóch do strażackiego węża, co umożliwia widowiskowe przemieszczanie piłki. Turniej przyniósł liczne
kontakty i jest świętem wsi, na który przybywają dawni
mieszkańcy. Impreza stała się zaczątkiem śmiałych planów ulokowania we wsi poligonu ćwiczeń strażackich
wraz z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym.

wiają, iż wieś jest szczególnie atrakcyjnym miejscem
osiedlania się Opolan. Pomimo presji budownictwa
i rosnącej liczby nowych mieszkańców Winów stara się
pozostać wsią, nie dopuścić do zaistnienia syndromu
miejskiej, rezydencyjnej sypialni. Winów buduje swój
indywidualny i wyróżniający się wizerunek jako miejsce
uprawy winorośli. Założono małą winnicę i urządzono
nieopodal skwer pod nazwą Plac Winogronowy. Walory
widokowe wyeksponowano tworząc punkty widokowe.

Winów (693 mieszkańców; www.winow.eu) w gminie
Prószków leży tuż pod Opolem i jest atrakcyjnie usytuowany na zboczu doliny Odry. Walory położenia spra-

Walce (1876 mieszkańców; www.naszewalce.pl)
w gminie Walce mają atrakcyjne urządzone miejsce
plenerowych spotkań „Kadłubek” (płyta do tańca, scena ławki, oświetlone alejki, oczko wodne, fontanna oraz
plac zabaw dla dzieci). Nieopodal jest kilka zielonych
i ukwieconych miejsc publicznych. „Skwer Odnowy
Wsi”, „Chłopski Rynek”, „Trójkąt Partnerstw Gmin” oraz
„Barometr Śląski”. Na skwerze przy „Kadłubku” zebrano
zestawy rolniczych walców służących niegdyś do zabie-

Fot. 38. Plac Winogronowy w Winowie, (Komisja konkursu „Piękna

Fot. 39. Walce, miejsce plenerowych spotkań „Kadłubek”, (fot. Komi-

wieś opolska”, Archiwum UMWO)

sja Konkursu Piękna Wieś Opolska Archiwum UMWO)
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gów agrotechnicznych. W ten dowcipny sposób nawiązano do nazwy wsi.
Pilszcz (755 mieszkańców) w gminie Kietrz zasłynął
projektem „Kwitnące ZOO”, który polegał na wykonaniu bezpośrednio na gruncie lub na szkielecie metalowym sylwet zwierząt (żółw, biedronka, motyl, paw,
zając, sowa, hipopotam) i obsadzeniu ich odpowiednio
komponowanymi kwiatami. Te niecodzienne i wizualnie bardzo atrakcyjne kwietniki umieszczono na placach i skrzyżowaniach dróg. Nasyciły one przestrzeń
publiczną elementami o niewątpliwych walorach estetycznych. Projekt wymagał wielkiego nakładu pracy i sił
mieszkańców oraz przydzielenia odpowiedzialności za
bieżące utrzymanie i coroczne nasadzenia. Ten unikalny na terenach wiejskich projekt (wykonano go w roku
2006) wyróżnił wieś i przyniósł zewnętrzne zainteresowanie. Wykonano dwie ryksze rowerowe do promocji
wsi i projektu na różnych imprezach w regionie.

Stare Siołkowice (1961 mieszkańców; www.staresiolkowice.pl) w gminie Popielów wyróżnia projekt „Zagospodarowanie centrum wsi” wykonany w roku 2010.
Powstał ciąg rekreacyjno-wypoczynkowy oraz zagospodarowano otoczenie stawu przy kościele. Teren realizacji (ok. 2,60 ha) jest w centrum o genetycznie zachowanym układzie przestrzennym ulicówki placowej
otoczonej historyczną wiejską zabudową. Tą przestrzeń
dzieli rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Opole – Brzeg.
Osią założenia jest alejka długa na 347 m. Stalowe
pompy lub wylewki studni wiejskich oraz kamienne koryta zbierające wodę zdobią cztery rekreacyjne placyki, które też są wodnym motywem, gdyż nawiązują do
zbiorników, które w XIX w. tam się znajdowały. Również
ścieżka wije się niczym strumyk, jak niegdyś łącząc
wszystkie placyki – stawy. Symbolicznym źródłem jest
wodotrysk przy kościele. Obszar obsadzono różnorodną roślinnością spójną z otoczeniem, tak aby było atrakcyjnie o każdej porze roku. Wóz drewniany przy rondzie

Fot. 40. Pilszcz, kwitnące ZOO

Fot. 41. Stare Siołkowice, alejka spacerowa i jeden z placów.
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obsadzono kwiatami nawiązując do dawnego szlaku
handlowego z Wrocławia do Krakowa z przełomu XVI
i XVII wieku. Oświetlenie umożliwia korzystanie z terenu po zmroku. Założenie rozciąga się za kościół. Tam
uporządkowano staw, który stał się najatrakcyjniejszym
miejscem w wiosce. Wykonano drewniany pomost,
ścieżkę wzdłuż brzegu oraz osadzono drewniane ławki.
Wartość projektu to 881,5 tys. zł, środki PROW działania „odnowa i rozwój wsi” – 500 tys. zł.
Przestrzeń publiczna w Starych Siołkowicach jest wizytówką gminy. Zyskała nagrodę główną w konkursie samorządu województwa „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2011”. Wieś zwyciężyła
w konkursie Piękna Wieś Opolska w roku 2010 i otrzymała nagrodę w wys. 20 tys. zł.
Biedrzychowice (755 mieszkańców) w gminie Głogówek szczycą się „Muzeum wiejskim”. Powstało ono
dzięki otwartości miejscowego proboszcza i osobistej
pasji liderki Róży Zgorzelskiej, wspieranej przez wiejską

Fot. 42. Biedrzychowice, Muzeum Wiejskie w Farskiej Stodole

społeczność. Adaptowano farską stodołę (stodołę proboszcza), w której najpierw powstało miejsce spotkań
wraz z zapleczem. Potem urządzono najważniejszą
część – muzealną, ze zbiorami eksponatów przekazanych przez mieszkańców Biedrzychowic i okolic. Części
muzealna to otwarte przestrzenie dołu i pięterka z izbami śląskiego domu: jest kuchnia, pokój reprezentacyjny, sypialnie. Wielość zgromadzonych śląskich strojów,
przedmiotów codziennego użytku, dewocjonaliów, pamiątkowych zdjęć, itp. jest zaskakująca. W osi wjazdów,
centralną część stodoły zajmuje przestrzeń biesiadna
otoczona eksponatami sprzętów rolniczych do uprawy
i hodowli. W tym niepowtarzalnym klimacie śląskiej wsi
XIX i początków XX wieku odbywają się spotkania, koncerty, szkolenia i konferencje. W roku 2013 Fundacja
Wspomagania Wsi wykorzystała farską stodołę na konferencję o dziedzictwie kulturowym Śląska.
Karłowice (1316 mieszkańców; www.karlowice.pev.pl)
w gminie Popielów działa Stowarzyszenie Miłośników
Karłowic i Kuźnicy Katowskiej i wiele innych organizacji.

Fot. 43. Karłowice, Skwer i system informacji wizualnej z pszczelimi
motywami
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Jest kilka zabytków, w tym zamek nizinny i dom z 1864
r proboszcza parafii, ks. Jana Dzierżona – uznawanego
za ojca współczesnego pszczelarstwa. Motyw pszczoły
i plastra miodu przewija się w systemie informacji wizualnej wsi. Na szczególną uwagę zasługują organizowane od wielu lat Targi Twórczości Artystyczno-Ludowej
„Znani i Mniej Znani” jako przegląd prac artystycznych
miejscowych twórców amatorów. Innym ciekawym pomysłem są „oazy – miejsca spokoju i wypoczynku”. Projekt polegał na wykonaniu przy drogach wjazdowych do
miejscowości azylów dla turystów (wieś leży w parku
krajobrazowym) z podstawowymi urządzeniami pobytu: ławy, stoły, stojaki na rowery i kosze na odpadki.
Kamień Śląski (1348 mieszkańców) w gminie Gogolin jest najbardziej utytułowaną wsią w regionie – zwycięzca konkursu „Piękna Wieś Opolska” 2004 oraz
zdobywca tytułu „Najpiękniejsza wieś XV-lecia odnowy
wsi opolskiej” w roku 2012. Profil miejscowości, jako
miejsca pielgrzymkowego i wiejskiego kurortu (www.sanatorium.kamienslaski.pl), kształtują: wiejskie centrum,
park i pałac (sanktuarium św. Jacka), kompleks turystyczno-wypoczynkowo-rehabilitacyjny „Sebastianeum
Silesiacum”. Obiekty sanatoryjne to wspaniale zrewitalizowane i rozbudowane dawne stodoły, obory i stajnie
przypałacowego folwarku obecnie otoczone ogrodem
ziołowym i parkiem spacerowym z instalacjami do wodolecznictwa wg metody ks. Sebastiana Kneippa.
Wieś ma wspaniale zagospodarowane i ukształtowane
centrum wsi. W samym środku jest staw z szeregiem fontann. Pomost jest miejscem „Koncertów na wodzie”. Są
skwery, dyskretnie urządzone parkingi, punkt IT. Ramę
krajobrazową centrum tworzy historyczna i dość zwartą
wiejska zabudowa. Miejsce to zachwyca harmonią za-

gospodarowania. Charakteru dodaje wyróżnik – kamień
wapienny w zabudowie, który został celowo wyeksponowany. Na mieszkańców, turystów i kuracjuszy przebywających w sanatorium oczekują dwie restauracje.
Estetyczna strona wsi, założenie licznych skwerów i ich
utrzymanie jest dziełem mieszkańców, wykorzystano
projekty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Mieszkańcy przeprowadzili też szereg prac remontowych przy kościele parafialnym i kaplicy cmentarnej,
odnowiono mur kamienny cmentarza parafialnego i alejki. Dbają też o mogiłę Powstańców Śląskich, poległych
w I i II Wojnie Światowej, cmentarz choleryczny oraz przydrożne kapliczki. Mieszkańcy wsi utrzymują trównież salę
spotkań wiejskich, świetlicę młodzieżową, siłownię i salę
bilardową oraz publiczne toalety. Sale do ogólnej dyspozycji ma też koło TSKN i OSP. W świetlicy są komputery
z dostępem do Internetu. Hotspot umożliwia mieszkańcom korzystanie z darmowego i bezprzewodowego Internetu i wgląd na stronę internetową www.kamienslaski.
pl. Nieopodal centrum, przy otwartych dla mieszkańców
terenach i obiektach parafii, są boiska do piłki nożnej
i siatkowej, kort tenisowy, bieżnia, plac zabaw dla dzieci,
siłownia zewnętrzna oraz zaplecze kuchenne i sanitarne.
Całość obsługuje wydzielony parking. Tu organizowane
są plenerowe imprezy dla dzieci, festyny kulturalne i sportowe, spotkania mieszkańców. Obok, w starej remizie,
mieści się sala z pamiątkami historycznymi. Miarą życia
społecznego jest ponad trzydzieści przedsięwzięć kulturalnych w roku. Kultywowane są tu i śląskie tradycje,
między innymi wodzenie niedźwiedzia i „gorący kół” na
św. Józefa. Największym przedsięwzięciem jest Jarmark
Odpustowy u św. Jacka, który gromadzi kilkanaście tys.
osób. Atrakcją są „zawody w rzucie kamieniem” i rogaliki
św. Jacka. We wsi jest około 300 miejsc noclegowych.
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Nadto w czasie wakacji szkoła podstawowa udostępnia
kilkadziesiąt noclegów na kolonie dla dzieci i młodzieży
lub ożywioną wymianę międzynarodową. Latem do dyspozycji jest przyszkolny basen kąpielowy. Są ścieżki spacerowe, rowerowe i przyrodnicze.

konanie pozwala wykorzystywać szanse i odpowiadać
na wyzwania globalizacji i gospodarki rynkowej.

Akcja „Wieś Przyszłości” – zadania

Zadania Akcji Wieś Przyszłości
Zestawiono 10 zadań, które należy wykonać zgodnie
z podanymi standardami, by sołectwo dysponowało niezbędną infrastrukturą rozwoju, możliwościami
organizacyjnymi i strategią działania. Dwa ostatnie
zadania to zestawienie kategorii projektów, które
uwzględniają potrzeby mieszkańców oraz spowodują
otwarcie się na zewnątrz, w tym poprzez nawiązanie
współpracy.
W zestawieniu zadań wyróżniono elementy nieobecne
w roku 2008. Ich wprowadzenie wymusza postęp cywilizacyjny, potrzeba wiedzy i miejsc pracy.

Fot. 44. Kamień Śląski, skwer koło kościoła

Akcja „Wieś Przyszłości”
Akcja „Wieś przyszłości” trwa w woj. opolskim od roku
2008. Podjęto ją z myślą, by stanowiła napęd dla programu (nie pozwalając wypalić się energii sołectw po
dekadzie ich aktywności). Adresatem są wsie, w których
pierwszy etap procesu odnowy w zasadzie się zakończył a potencjał umożliwia specjalizację i kooperację sieciową. Takie sołectwa potrzebują impulsu, by nie zwyciężyło usatysfakcjonowanie uzyskanymi już wynikami.
Pragmatyczny wymiar akcji wynika z konkluzji, iż środki (w tym unijne), na rozwój wsi nie są i nigdy nie będą
wystarczające. Trzeba koncentracji wysiłków na wąskiej
wiązce zadań, lecz najbardziej efektywnych, których wy70

Bariera potencjału
Wykazana konieczność współistnienia działań charakterystycznych dla obu etapów rodzi problem, jak w sytuacji ograniczonych zasobów wewnętrznych, ludzkich
i finansowych sprostać takiemu wyzwaniu. Rozwiązaniem jest instytucjonalizowanie (powierzenie stowarzyszeniom) i komercjalizowanie (np. spółdzielnie socjalne)
przedsięwzięć drugiego etapu, co dla wielu wsi stanowi
poważny problem mentalnościowy i organizacyjny. Jednocześnie warto zauważyć, iż jest to droga do wzrostu efektywności przedsięwzięć i budowania lokalnej
gospodarki. Społeczności wiejskie tworząc produkt dla
zewnętrznych odbiorców, postępują jakby nadal był on
adresowany wyłącznie do nich. Brak chęci by zarobić,

Źródło: opracowanie własne na podstawie zasad uczestnictwa w programie odnowy uchwały 3282 /2013 z dnia 05 lutego 2013r. Zarządu
Województwa Opolskiego.

oznacza, że trzeba dokładać. Rodzi to problemy, frustracje i zniechęca.
W etapie „na zewnątrz” konieczne jest łączenie potencjałów wsi lub stowarzyszeń działających w interesie
wsi, np. tworząc wspólne boisko piłkarskie dla dwóch
wsi, jedno stowarzyszenie dla kilku wsi. Niezbędna jest
współpraca sieciowa i posługiwanie się zewnętrznymi
partnerami. Te możliwości oferują Lokalne Grupy Działania Leader. Są one naturalnym środowiskiem pakie-

towania „rozproszonych po wioskach” efektów odnowy
wsi w ofertę subregionalną.

Trwałość procesu i strategia przetrwania
Wsie, które potrafią pracować systematycznie przez
kilkanaście lat, co też nie wystarcza, bo „odnowa wsi
nigdy się nie kończy”, należą do wyjątków. Obserwacje pokazują, że okres maksymalnej aktywności to 3-4
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lata. Potem praca ulega spowolnieniu, systematyzuje
się, czasem przygasa. Większość przypadków zaniku
aktywności bierze się z konfliktów wewnętrznych (np.
po wyborach samorządowych lub sołtysa) i z powodu
utraty lidera, choćby ze względu na nieprzewidziane sytuacje losowe. Do wypalenia przyczynia się też gmina
obojętnością lub nikłym wsparciem. Czynnik ten, choć
ważny, zwykle jednak nie przesądza. To są naturalne
procesy, którym trzeba przeciwstawić świadomość grupy, iż kryzys nastąpi. Wówczas potrzebna jest zmiana.
Nowa energia, odświeżona koncepcja. Pomocą jest instytucjonalizowanie odnowy wsi i tryb wyborów nowego
przywództwa przewidziany statutem organizacji. Ma
pomóc gmina, doceniając zaangażowanie i osiągnięcia, powinna inwestować. Choć to brzmi fantastycznie
gmina Popielów zainwestowała w Stare Siołkowice
26 mln zł. Potrzebne są nowe impulsy ze strony programu regionalnego. Zasadniczą kwestią jest jednak to, czy
angażujący się ludzie poczuli korzyść, czy wzrosły ich
szanse życiowe i poprawił się byt. Bez wyników w tym
obszarze zniechęcą się. Dlatego tak ważne jest zaufanie
i szczera rozmowa o możliwych korzyściach dla każdego
i uczciwym dochodzeniu do nich. Nic tak nie „zabija” liderów jak podejrzliwa sugestia „co on z tego ma?”.
W odnowie wsi pora rozmawiać o portfelach i pracy.
Poprawa warunków życia mieszkańców jest celem polityki rozwoju w każdym państwie, w Polsce też. Bez
pracy i dopływu pieniędzy z pracy ten cel jest niemożliwy. Nakłady na sferę publiczną podniosą próg kosztów stałych, po czasie może być jeszcze gorzej. Na
odnowie wsi winni skorzystać wszyscy, w tym lider
i wspierający go zespół. Pamiętajmy, że Judym i Siłaczka to jednak postaci tragiczne. W jednej z austriackich
wsi, wzorcowych dla odnowy, grupę studyjną z Polski
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podejmował burmistrz. Omówił szczegółowo wszystkie
uzyskane wyniki. Grupa nocowała w jego pensjonacie,
było to naturalne.
Odnowa wsi niespodziewanie może utracić swą dynamikę z powodów demograficznych – długo niedocenianych i wymykających się spod wpływu i kontroli. „Brak
ludzi”, to w niektórych miejscach kraju słyszy się najczęściej. Wyczerpuje się kapitał społeczny wsi, ubywa
ludzi młodych, wzrasta udział osób starszych, również
starzeją się grupy odnowy wsi i liderzy. To rzeczywistość większości obszarów wiejskich w woj. opolskiego.
Następuje wyhamowanie, czasem koncentracja na jednym projekcie. Wówczas niezbędna jest strategia dopasowania. Może mieć też wymiar strategii przetrwania
(zob. rozdz. VII) do momentu nowego odbicia, którego
uzyskanie staje się nowym celem odnowy wsi realizowanej środkami rewitalizacji i rozwoju wewnętrznego
miejscowości.

IV.2 Gmina					
Odnowa wsi jest zaprzeczeniem sytuacji, w której aktywna jest tylko gmina w rozumieniu rady gminy i urzędu gminy oraz wójta. Ponieważ unijne wsparcie nigdy
nie będzie wystarczające, rozwój poszczególnych wsi
będzie warunkowany dwoma kluczowymi kwestiami:
czy mieszkańcy wsi potrafią i chcą się zaangażować,
czy gmina jest w stanie wesprzeć wysiłki angażujących
się obywateli?
W rozdziale tym opiszemy, w jaki sposób gmina może
uczestniczyć w odnowie wsi i wspomagać realizację
przedsięwzięć z tego zakresu. W tym kontekście przed-

stawimy istotę funduszu sołeckiego i możliwości wykorzystania go w odnowie wsi. Pokażemy też, na czym
może polegać komplementarność przedsięwzięć i ról
gminy oraz innych parterów odnowy wsi. Omówienie to
będzie zilustrowane przykładami gminnych systemów
wsparcia oraz gmin aktywnie uczestniczących w odnowie wsi.

Gminy i sołectwa w odnowie wsi
Zaangażowanie ludzi mnoży publiczną złotówkę po
wielokroć: własną pracą, ofiarowanymi materiałami,
użyczonymi do prac środkami transportu, zbiórkami,
pozyskanym wsparciem donatorów. Jednak pojawienie
się „efektu mnożenia” wymaga, by gmina wniosła swój
wkład. Gdy gmina nic nie wnosi – daje zero, wówczas
efekt mnożenia przez zero będzie zerem, co wiadomo
z pierwszych klas szkoły podstawowej. Większość gmin
rozumie już tą prawidłowość.
Powstaje pytanie, czy istnieją i są efektywne gminne systemy wsparcia aktywnych sołectw, przejmujących odpowiedzialność za swoją przyszłość? Przede
wszystkim potrzebny jest przełom w myśleniu o sołectwie. Sołectwo formalnie jest jednostką pomocniczą
gminy, jak stanowi ustawa o samorządzie gminnym.
W istocie, zgodnie z ideą subsydiarności, to gmina
jest pomocnicza względem sołectwa. To ona ma być
w roli służebnej, a nie na odwrót. Rozwój ma następować z woli mieszkańców i nie może być zależny od
woli i pomysłów urzędników czy wójta. Oczywiście,
gmina ma do wypełnienia ustawowy zakres usług publicznych. Rozwija je realizując „sektorowe” programy
obejmujące całość gminy. Nie mogą jednak funkcjono-

wać tylko one. Równolegle muszą toczyć się, podejmowane oddolnie, inicjatywy mieszkańców. Dopiero
te dwa nurty łącznie składają się na rozwój wsi. Stan
prawny jest taki, że gminy mają obowiązek stanowienia systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych,
a nie są zobowiązane do wsparcia aktywności sołectw.
Ustawa o funduszu sołeckim obowiązku też nie nakłada. Nie umniejszając roli organizacji pozarządowych
(w procesie odnowy wsi mają dużą rolę), nie można
pominąć pokładów aktywności, jakie są poza formalnymi organizacjami, czyli w samoorganizacji społecznej – sąsiedzkiej, tzw. komitetów „na rzecz budowy….”
oraz grup odnowy wsi.
Tereny wiejskie, pomimo postępu w rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej pozostają obszarami problemowymi, duża część jest zmarginalizowana. Złożenie problemu rozwoju wsi na barkach gminy byłoby
kardynalnym błędem. Sytuację pogarsza infrastrukturalna jednostronność inwestycji, niedostatek działań
budujących kapitał społeczny i ludzki, choć tylko one
zdolne są do uruchomienia uśpionych zasobów. Zaakceptowanie przez gminy powinności wspierania sołectw i ustanowienie systemu realnego wsparcia, daje
szansę społecznościom wiejskim mnożenia gminnych
złotówek, przerywa praktykę biernego oczekiwania
„w kolejce do budżetu gminy”.
Upodmiotowienie społeczności lokalnej może odbywać
się na gruncie obowiązującego prawa, o czym liderzy
społeczności wiejskich zwykle nie wiedzą, i też nie są
o tym informowani. W statucie gminy, a następnie sołectwa, zapisać można uprawnienia do własnej gospodarki
finansowej w ramach budżetu gminy, a także prawo sołectwa do korzystania z majątku komunalnego.
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Podstawy prawne gospodarki finansowej sołectwa

Formy wspierania sołectw

Finanse:
Art. 51.3: Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy
Zakres działania, zadania i gospodarowanie mieniem:
Art. 18.1.7: Do właściwości rady gminy należy ustalanie

Istnienie systemu wsparcia finansowego w praktyce
oznacza obecność w budżecie gminy dwóch puli tzw.
wolnych środków – na programy gminne i na sołeckie
inicjatywy. Sposób udostępnienia środków, czyli działanie finansowych instrumentów wsparcia, jest kwestią
wtórną. Stosowanych jest kilka form przeznaczania
środków dla sołectw, mogą one być przyznawane:

zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację
zadań przez te jednostki.
Art. 35.1: Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Art. 35.3: Statut jednostki pomocniczej określa w szcze-

Uznaniowo. Pełna decyzyjność co do wysokości kwot,
często różne kwoty w kolejnych latach, jest po stronie
organów gminy. Rozwiązanie to wymaga minimum aktywności, lecz grozi syndromem „kolejki do budżetu”.
Przydział środków (zapis w budżecie) może być z tytułu
uczestnictwa sołectwa w programie odnowy wsi, lub tylko deklarowanej aktywności. Zadania określone przez
społeczność lokalną każdorazowo muszą uzyskać akceptację organów gminy.

w czasie, ale ustalone przez organy gminy zasady są
stałe. Zasady te mogą polegać na tym, że:
• Sołectwo otrzymuje z góry ustaloną część wpływów
ze sprzedaży mienia komunalnego położonego na terenie sołectwa.
• Sołectwo partycypuje we wpływach wynikających
z dobrego gospodarowania mieniem komunalnym
(np. wynajmy).
Konkursowo. Rozwiązanie to budzi aktywność, przedsiębiorczość i rywalizację społeczności lokalnych. Dobrze też służy tworzeniu rozwiązań o wysokiej jakości
i wzorcowych. Konkursy mogą dotyczyć np. grantów na
realizację zadań związanych z odnową wsi lub nagród
w gminnych konkursach np. na najpiękniejszą wieś,
najpiękniejszą koronę żniwną itp.

Charakter systemu wsparcia

gólności:
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę
oraz sposób ich realizacji.
Art. 48.1: Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta
z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami
z tego źródła z zakresie ustalonym w statucie. Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie
prze jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego
jej mienia.

Drugą opcją jest wspieranie lokalnych stowarzyszeń,
użyczanie im majątku komunalnego oraz kontraktowanie usług, jakie w imieniu gminy mogą wykonywać na
rzecz społeczności wsi.
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Parametrycznie. Stabilny w czasie i „nie uznaniowy”
poziom finansowania – organy gminy decydują o zasadzie, a nie indywidualnie przyznają środki danej wsi.
Takie rozwiązanie daje sołectwu poczucie stałości zasad i poziomu finansowania, zachęca do działań planowych. Środki dla sołectwa mogą być przy tym naliczane
w oparciu o liczbę mieszkańców sołectwa, mają wtedy
postać tzw. odpisu sołeckiego. Na mieszkańca przypada od kilku do kilkudziesięciu zł rocznie. Mogą być
też naliczane, jako udział (%) w podatkach (rolnym, od
nieruchomości) zebranych z terenu sołectwa. Ten mechanizm przejęła ustawa o funduszu sołeckim.
Motywacyjnie. Wielkość środków jest zależna od operatywności i przedsiębiorczości sołectwa. Jest zmienna

System wsparcia winien być kombinacją instrumentów: finansowych, edukacyjnych, inspirujących oraz
doradztwa na rzecz realizacji przedsięwzięć i planowania strategicznego, w tym przestrzennego. Należy
stosować kilka instrumentów łącznie, by system wsparcia był spójny. Ma to zapewnić synergię oddziaływań
i zwiększenie efektu mnożenia przekazywanych sołectwu środków. Instrumenty wsparcia muszą wzmacniać
przywództwo – grupy odnowy i liderów (edukacja, inspiracja, wymiana doświadczeń) oraz motywować ogół
mieszkańców, np. na płaszczyźnie rywalizacji. Ważny
jest dostęp do wzorców i przykładów, czemu najlepiej
służy udział w konferencjach i podróżach studyjnych.
Zapewnienie możliwości uczestnictwa oraz przejmowania kosztów z tym związanych (opłata uczestnictwa, po-

byt, przejazd) jest bardzo ważnym, lecz niedocenianym
przez gminy instrumentem wsparcia. Dla społeczności
wiejskich liczy się także systematyczne zainteresowanie ich pracą wyrażane przez organy gminy. Stanowi to
dowód poparcia starań. Stąd ważne jest analizowanie
czynionych postępów w trakcie sesji i posiedzeń komisji
rady gminy. System wsparcia jest tym ważniejszy, im
dłużej wieś jest aktywna. Wynika to z wyczerpywania
się pokładów pierwotnego zapału oraz zwiększającej
się kosztochłonności kolejnych faz odnowy. Systematyczny przyrost efektów (produktywność procesu odnowy) jest jedynym kryterium oceny skuteczności systemu wsparcia, bez względu na to, z jakich instrumentów
został zbudowany.

Fundusz sołecki
Ustawa o funduszu sołeckim została uchwalona 20 lutego 2009 roku43. Prace nad nią prowadziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, korzystając
z grona ekspertów i polityków znających ideę i doświadczenia odnowy wsi, w szczególności funkcjonowania mechanizmu wsparcia aktywności społeczności
wiejskich nazywanego odpisem sołeckim. Odpis sołecki rozpowszechnił się, jako element systemu wsparcia
sołectw w województwie opolskim i śląskim. Polegał on
na przydzielaniu sołectwom środków na przedsięwzięcia odnowy wsi zgodnie z zasadami ustalonymi przez
gminę, głównie w zależności od liczby mieszkańców,
co tworzyło kwoty od kilku do kilkudziesięciu tys. zł na
sołectwo.

43 Dziennik Ustaw Nr 52 poz. 420 ze zmianami.
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Ustawa rozwiązuje problem braku systemowego narzędzia wspierania aktywności sołectw. Przydzielenie
sołectwom środków na przedsięwzięcia własne, planowane z udziałem zebrania wiejskiego, dało okazję do
samodzielnego określania celów ich przeznaczenia.
Stało się zachętą do myślenia o rozwoju i własnych
możliwościach w tym zakresie oraz roli, jaką mogą odegrać mieszkańcy w pomnażaniu środków udostępnionych przez gminę. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów,
promotor ustawy, wiąże z nią nadzieje na wzmocnienie
roli sołectw i wiejskiego przywództwa – sołtysa i rady
sołeckiej.
W liczącej 45 sołectw (10 477 mieszkańców wsi) gminie Głubczyce w woj. opolskim środki przydzielane sołectwom systematycznie rosły – od 20 tys. zł w 1999 r.
do 312 600 zł w 2009 r. W roku 2010 na fundusz sołecki dla 38 sołectw przydzielono kwotę 372 700 zł
(wykonano 308 400 zł), rok później, już dla wszystkich sołectw, kwota wzrosła do 420 500 zł (wykonano
356 400 zł).
W sierpniu 2011 r. wojewodowie przekazali gminom
kwoty stanowiące zwrot części wydatków poniesionych
w ramach funduszu sołeckiego (10, 20 lub 30% w zależności od sytuacji dochodowej gminy). Tym samym
zamknął się pierwszy „cykl” funkcjonowania funduszu”
- od uchwały rady gmin o jego utworzeniu na dany rok,
do zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć zaplanowanych
przez sołectwa. Wspomniana gmina Głubczyce otrzymała zwrot za rok 2010 w kwocie 92.500 zł, a w roku
2011 w wysokości 106.900 zł.
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Zrodzony z doświadczeń odnowy wsi fundusz sołecki
jest jak „pakiet startowy”, dzięki niemu można oddolnie
rozpocząć i rozwijać proces odnowy wsi, nie czekając na
inne wsparcie, w tym programu regionalnego. Powiązanie funduszu sołeckiego z odnową wsi wynika z faktu,
iż używanie tego narzędzia ma wyłącznie sens, gdy będzie celowe, czyli podporządkowane określonej wizji postępowania. Chodzi o wywołanie zmiany, a raczej ciągu
zmian na rzecz jakości życia i dostosowania się sołectwa
do zmieniającego się otoczenia. Przekazanie sołectwu
cząstki decyzyjności i odpowiedzialności wynikającej
z ustanowienia funduszu sołeckiego albo uruchomi w sołectwie proces rozwojowy, albo będzie nieudanym eksperymentem, z którego gmina (powołując się na trudną
sytuację finansową) się wycofa i to bez protestu ze strony sołectwa znużonego jałowością lub chaotycznością
swoich działań. Sukces lub porażka funduszu sołeckiego
w znacznej mierze przesądzi o upowszechnieniu lub zaniku idei odnowy wsi w Polsce.
Geografia funduszu sołeckiego. W kraju są 2173 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie uprawnione do tworzenia
funduszu sołeckiego44. O utworzeniu funduszu sołeckiego w pierwszym roku zdecydowało 54,2% uprawnionych gmin, po czterech latach, na rok 2014, pozytywną
decyzję podjęło nieco więcej z nich – 56,3%. Niestety
z każdym rokiem wzrasta liczba gmin, które nie wyrażają zgody na utworzenie funduszu (zob. wykres 1).

44 Wyliczenia trzeba wykonywać na tej puli gmin, uwzględnianie
wszystkich gminy, tzn. też miejskich, w kraju jest ich 2479 fałszuje
rzeczywistość.

Wykres 2. Decyzje rad gmin w sprawie ustanowienia funduszu sołeckiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MSWiA

Pewna część tych gmin, tak jak ma to miejsce w województwie opolskim, ma własny system wsparcia.
Wychodzą z założenia, że skoro ich system wsparcia
sołectw działa dobrze, a zasobność gminy nie upoważnia do zwrotu z budżetu państwa, więc nie jest celowe

korzystanie z rozwiązania ustawowego. Popularność
funduszu sołeckiego w poszczególnych regionach
podlega wyraźnym wahaniom, co pokazuje wykres 2.
i w skali kraju jest istotnie zróżnicowana (por. wykresy
3 i 4)
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Wykres 3. Udział gmin tworzących fundusz sołecki w województwach

Wykres 4. Utworzenie funduszu sołeckiego na rok 2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MSWiA
http://administracja.mswia.gov.pl/portal/adm/385/Statystyka.html

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MSWiA
http://administracja.mswia.gov.pl/portal/adm/385/Statystyka.html
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Tabela 4 Liczba gmin i kwoty zwrotu* z budżetu państwa wydatków poniesionych na fundusz sołecki
Lata
2011
2012

10%
50 / 1.203
76 / 1.575

2013

86 / 2.185

Liczba gmin które uzyskały zwrot / kwota zwrotu w tys. zł
(liczba gminy wg poziomów przysługującego zwrotu)
20%
30%
342 / 12.404
569 / 30.535
423 / 15.154
646 / 34.443
376 / 15.390

714 / 40.693

Razem
961 / 44.141
1075 / 51.172
1145 / 58.240

*zwrot dotyczy wydatków roku poprzedniego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MSWiA

Analiza powyższego wykresu ujawnia grono liderów – województwa: podkarpackie, dolnośląskie45 i opolskie46 oraz
outsiderów: podlaskie, świętokrzyskie i łódzkie. Do grona
średniaków, po dobrym starcie w roku 2010, dołączyło woj.
pomorskie. Kilka województw (śląskie, lubuskie, kujawskopomorskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie) zbliża
się do czołówki. Z województw, wymienionych powyżej
w pozytywnym kontekście, jedynie woj. lubuskie nigdy nie
miało na swym terenie formalnie istniejącego programu
odnowy wsi. Województwo podkarpackie, które dopiero
rozpoczyna swój program odnowy wsi, początkowo uzyskało czołowy wynik, teraz jednak spadło na trzecią pozycję. Wyniki województw opolskiego i dolnośląskiego nie
dziwią – to regiony o najsilniejszych programach odnowy.
W pomorskim i śląskim widać przygotowanie na wdrożenie
funduszu poprzez istniejące tam niegdyś programy odnowy. Podobny efekt „przygotowania” obserwowano w województwach pomorskim i opolskim (pierwsze programy
45 Dla województwa dolnośląskiego przyjęto dane Ministerstwa Finansów, gdyż według danych MSWiA liczba gmin tworzących fundusz
w roku 2010 wynosi 78, tj. o 15 mniej, niż uzyskało zwrot z budżetu
państwa. Zatem przyjęto dla roku 2010 liczbę 93.
46 Na Opolszczyźnie własne systemy wsparcia dla sołectw (wg danych roku 2012) ma aż 61 gmin (90%). 49 gmin utworzyło fundusz sołecki, a 12 gmin ma rozwiązania własne .Uwzględniając to faktyczny
wynik województwa opolskiego można uznać za jeszcze lepszy.

80

odnowy wsi w Polsce) w związku z postępami wdrażania
działania „odnowa wsi (…)” w SPO na lata 2004–2006.
W świetle tych danych, można postawić tezę, że programy odnowy wsi oddziałują pozytywnie na upowszechnienie funduszu sołeckiego we własnym regionie oraz
wspomagają ten proces u sąsiadów.
Trochę uwagi warto poświęcić aspektom finansowym i korzyściom dla gmin. Kwoty zwrotu gminom części poniesionych wydatków lepiej pokazują wzrost popularności funduszu sołeckiego niż wzrost liczby gmin, które go tworzą.
W okresie trzech lat wzrósł odsetek gmin uzyskujących
zwrot w stosunku do liczby gmin tworzących fundusz
na dany rok – z 81,6% do 93,5%. W tym czasie łączny zwrot wszystkim gminom wzrósł o 31,9%. Natomiast
wydatki poniesione na fundusz sołecki wzrosły z 175,8
mln zł do 234.4 mln zł, tj. o 33.3%. Procedowana nowelizacja ustawy zakłada podniesienie progów refundacji
do 20, 30 i 40%. Przeliczając to na bazę roku 2013,
kwota zwrotu z budżetu państwa wyniosłaby do 82 mln
zł, tj. byłaby wyższa o 17,2%. Należy się spodziewać, iż
argument finansowy przemówi do większej liczby gmin
i zainteresowanie funduszem znacznie wzrośnie, a budżet państwa wykorzysta określony w ustawie limit.

Aby fundusz sołecki służył uruchomieniu procesu odnowy wsi, to gminom i wiejskim liderom pod rozwagę
należy rekomendować kilka kwestii.

Gospodarowanie środkami
Ustawowy wymóg poprawiania za środki funduszu
warunków życia mieszkańców, winien być spełniany
w sposób najbardziej efektywny. Fundusz sołecki, ze
względu na szczupłość środków (maksymalnie 20–30
tys. zł na wieś), winien służyć wyłącznie przedsięwzięciom tworzącym nową jakość, np. tworzeniu miejsc wykorzystywanych przez mieszkańców, tak aby dawały
nowe możliwości lub oferowały wyższy standard.
• Należy unikać rozpraszania środków na działania
drobne i bezwzględnie przeciwstawiać się praktyce
finansowania ze środków funduszu wydatków bieżących lub czynienia z nich „udziału własnego” sołectw
w przedsięwzięciach, które gmina i tak wykonałaby
na terenie sołectwa. Oba te zjawiska są przejawem
niezrozumienia przez gminę istoty funduszu, który
zamiast służyć kreatywnej, oddolnej aktywności sołectw, wykorzystywany jest jako przykrywka utartego
sposobu finansowania usług i zadań w ubezwłasnowolnionych jednostkach pomocniczych.
• Gmina decydując się na utworzenie funduszu sołeckiego winna zadeklarować, że nie jest to akt jednorazowy.
Pewność istnienia funduszu w kolejnych latach daje
sołectwom gwarancję, że dysponując środkami mogą
planować swoją aktywność w dłuższej perspektywie.
• Gmina, zachęcając sołectwa do maksymalnej aktywności, powinna instrument funduszu sołeckiego uzupełnić o kolejne elementy wsparcia. By każde sołec-

two mogło zrealizować ważny dla siebie projekt, warto
ustanowić fundusz grantowy – instrument promujący
najaktywniejsze sołectwa, oferujący możliwość pozyskania środków ponad kwotę przypadającą z algorytmu funduszu sołeckiego. Na takie granty gminy mogą
wszak przeznaczyć częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków poniesionych na fundusz sołecki.

Planowanie
Przedsięwzięcia należy starannie zaplanować, nie tylko
dlatego, że w myśl ustawy, nie ma możliwości skorygowania wniosku w trakcie roku (nowelizacja zakłada
tu korzystną możliwość dokonania zmiany). Rozwój to
proces wymagający planu – sołeckiej strategii, która
określa sekwencję działań zgodnie z przyjętymi celami.
Gdy ich nie uzgodniono, trudno podzielić nawet małe
pieniądze. W takiej sytuacji zwycięża interes wąskiej
reprezentacji, lub przy braku innych, pierwszy lepszy
pomysł – działania będą rozproszone i nie uzyska się
żadnej jakościowej zmiany.
Zebranie wiejskie dzielące środki funduszu na konkretne zadania należy poprzedzić gruntowną sołecką debatą, co chce się osiągnąć w ciągu kilku lat. Ustalenia
koniecznie należy spisać i wracać do nich, gdy podejmowane są decyzje o bieżącej i krótkoterminowej działalności. Takie zebranie i praktyka, to okazja, by w głowach mieszkańców zaczęła się rodzić sołecka strategia
rozwoju. Potem warto ją spisać i formalnie przyjąć.
Można też wykorzystywać plan rozwoju miejscowości,
ustalany na okoliczność ubiegania się o środki unijne,
oczywiście pod warunkiem, że plan ten powstał przy
świadomym udziale mieszkańców, a nie jest „komputerowym gotowcem” zamówionym przez gminę.
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Wybór działań
Sołectwo, decydując się na uczynienie z funduszu sołeckiego fundamentu procesu odnowy wsi, winno wiedzieć, iż środki funduszu wystarczą na prowadzenie
pierwszej fazy odnowy, w ramach której rozwiązuje się
podstawowe problemy sołectwa, a przede wszystkim
budzi zaangażowanie mieszkańców. Bardzo liczy się
pierwszy, lub kilka pierwszych projektów, które nie powinny być zbyt duże. Ich umiarkowana skala pozwala
zadbać o liczny udział mieszkańców i poczucie sukcesu z wykonanego dzieła, gdyż będzie to budowało potencjał do dalszych działań. Zwykle w pierwszej fazie
odnowy potrzeb jest wiele i to różnorodnych. Niektóre
przedsięwzięcia będą kosztowne, znacznie przekraczające środki funduszu. Wtedy ingerencja i zaangażowanie gminy będą nieodzowne. Aktualny brak możliwości
zaspokojenia bardziej kosztownych potrzeb, nie wyklucza dążenia do innych celów, których osiągnięcie będzie, na miarę funduszu sołeckiego, szeregiem małych
sukcesów.

Pokonywanie ograniczeń
Ograniczona skala środków funduszu sołeckiego nie
powinna deprymować liderów, gdyż:
• pieniądze można pomnożyć własną pracą, materiałami, transportem. Możliwe są zbiórki i zaangażowanie
sponsorów,
• istnieją inne źródła finansowania, np. na małe projekty,
o czym decydują Lokalne Grupy Działania (Leader),
• od pieniędzy ważniejsza jest koncepcja i takie działanie, które przyniesie najwyższy efekt. Trzeba wybrać te
projekty, które mogą stać się fundamentem kolejnych
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– niejako na nie zapracują, otwierając możliwość ubiegania się o wsparcie ze źródła dotąd niedostępnego.
Działanie sołectwa jest obserwowane i oceniane. Zwykle zaangażowanie, pomysłowość i dobre projekty skłaniają władze gminne by „zainwestować” w sołectwo. Są
one zainteresowane rozwojem aktywnych sołectw i chcą
mieć udział w tym sukcesie.

System wsparcia w gminie Gogolin
(opolskie)
Wszystkie sołectwa posiadają aktualny plan zagospodarowania przestrzennego i plan rozwoju miejscowości.
Corocznie z budżetu sygnowana jest kwota 100 tys. zł
na inicjatywy lokalne w formule 50/50 – tzn. stowarzyszenia pokrywają 50% kosztów inwestycji. Maksymalna
kwota dotacji to 10 000 zł. Sołectwa na animację społ.
kulturalną mogą otrzymać dotację w kwocie 6 tys. zł. Od
roku 2010 funkcjonuje fundusz sołecki – gmina przeznacza ok. 240 tys. zł /rok. W każdym sołectwie jest świetlica – koszt utrzymania 271 tys. zł. Konkurs „Piękniejsza
Gmina Gogolin” dysponuje pulą nagród w wysokości
275 tys. zł. Na nasadzenia zieleni w sołectwach rezerwowana jest kwota 24 tys. zł. Internet bezprzewodowy
jest bezpłatny, wszystkich świetlice mają sale z dostępem do Internetu – koszt 32 tys. zł rocznie. Podobnie
jest w filiach Biblioteki Publicznej – łącznie 17 stanowisk.
W ramach projektu Wioska w sieci dofinansowano organizację Centrum Kształcenia w Malni z 10 stanowiskami
komputerowymi oraz 5 stanowiskami w świetlicy w Odrowążu. Sołtysi otrzymują miesięczną dietę w wysokości 280 zł, uczestniczą w sesjach Rady Miejskiej. Jest
wyznaczony gminny koordynatora ds. odnowy wsi oraz

specjalista ds. funduszu sołeckiego. Rokrocznie odbywa
się wyjazd studyjny oraz raz na kwartał szkolenie dla
sołtysów. W świetlicach pracuje wykwalifikowana kadra
pedagogiczną, program pracy jest zatwierdzany przez
Radę Miejską. Corocznie liderzy sprawozdają wkład własny sołectw włożony w rozwój miejscowości. Sołectwa
w latach 2002–2012 wypracowały:
• 2 590 216 zł wkładu finansowego (środki ze zbiórek,
od sponsorów, dotacji itp.),
• 6 560 979 zł wkładu nie finansowego (praca własna
mieszkańców oraz sprzętu).

Centra Aktywności Wiejskiej w gminie
Gogolin
W wyniku reorganizacji sieci placówek oświatowych
w gminie Gogolin likwidacji uległy przedszkola w Choruli i w Odrowążu – obecnie dzieci uczęszczają do
wspólnego przedszkola w Malni. Burmistrz Gogolina
zadeklarował podczas spotkań z mieszkańcami, iż placówki nadal będą funkcjonować na rzecz społeczności
lokalnej w zmienionej formie jako Centra Aktywizacji
Wiejskiej (CAW).

Wkład finansowy gminy wyniósł 2 240 208 zł, a wartość
wszystkich 2007 przedsięwzięć – 11,4 mln zł. Gminna
złotówka została pomnożona czterokrotnie.
Tabela 5. Liczba projektów zrealizowanych przez poszczególne sołectwa
Sołectwo

Liczba projektów
materialne

niematerialne

CHORULA

16

130

DĄBRÓWKA

14

165

GÓRAŻDŻE

13

110

KAMIONEK

12

220

KAMIEŃ ŚLĄSKI

17

555

MALNIA

15

160

OBROWIEC

9

84

ODROWĄŻ

14

167

ZAKRZÓW
GOGOLIN –
KARŁUBIEC
GOGOLIN –
STRZEBNIÓW

14

165

10

170

8
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Razem:

142

2007

Źródło: Urząd gminy Gogolin

Fot. 45. Działania w Gogolinie
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CAW w Choruli (523 m2 pow. użytkowej) zostało oddane
społeczności lokalnej w 2010 r. W budynku mieści się obszerna sala spotkań wraz z aneksem kuchennym, „sołtysówka” i miejsce spotkań członków lokalnego stowarzyszenia, filia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz świetlica
młodzieżowa. Parter budynku jest dostosowany dla niepełnosprawnych. Przy budynku urządzono plac zabaw
dla dzieci, wybrukowano miejsce pod namiot biesiadny
i urządzono miejsce do grillowania wraz z grillem.
CAW w Odrowążu (200m2 pow. użytkowej) działa od
2012 r. Ponieważ sala spotkań wiejskich znajduje się
na piętrze, w budynku zainstalowano windę towarową. Przebudowa zyskała dofinansowanie (379 600 zł)
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” LGD Kraina Św. Anny w zakresie Odnowa
i Rozwój Wsi. Z budynku OSP do Centrum została przeniesiona świetlica młodzieżowa, która działa codziennie
przez 6 godzin. W to miejsce w OSP lokum znalazł Klub
Honorowych Dawców Krwi miejscowych strażaków.

System wsparcia w gminie Kluczbork
(opolskie)
W miejsko-wiejskiej gminie Kluczbork z 23 sołectw 22
są objęte programem odnowy wsi. Każde z nich ma
opracowaną strategię rozwoju, w połowie funkcjonują stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi. W roku 2007
w programie było już 19 sołectw. Ich aktywność była
wspierana poprzez odpis sołecki w wysokości 10–18 zł/
mieszkańca/rok. Po wejściu w życie ustawy zastąpił go
fundusz sołecki, na który gmina przeznaczyła w roku
2011 – 311 tys. zł. Od tej kwoty uzyskała 30% zwrot
z budżetu państwa.
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W latach 2007–2012 gmina prowadziła konkurs grantowy dla sołectw. Jego celem było wyzwolenie dodatkowej
inicjatywy, stworzenie możliwości realizacji projektów
przekraczających wymiarem możliwości odpisu a potem
funduszu sołeckiego. Ważny był aspekt nauki podejścia
projektowego. Dlatego wdrożeniu rozwiązania towarzyszyły szkolenia poświęcone sporządzaniu wniosków i zarządzania projektem. Każde sołectwo Mogło ubiegać się
o grant w wysokości do 15 tys. zł lub do 30 tys. co dwa
lata. Obowiązywał wymóg wniesienia wkładu własnego w wys. 25% w dowolnej formie. Praca własna była
wyceniana 15 zł/h a praca sprzętu 50 zł/h. O wyborze
projektu decydowała komisja przy konwencie sołtysów
gminy Kluczbork. W okresie funkcjonowania programu
grantowego dofinansowaniem w wys. 1,18 mln zł objęto
90 projektów. Ich łączna wartość wyniosła 1,77 mln zł.

Wprowadzone zostały rozwiązania mające na celu skupienie wokół idei odnowy osób funkcyjnych oraz ludzi
najbardziej aktywnych:
• comiesięczne narady z sołtysami, które zastąpiły obowiązek uczestnictwa w sesjach Rady Gminy;
• uchwalenie diet dla sołtysów, które zostały uzależnione od wielkości sołectw oraz udziału w naradach;
• wprowadzenie funduszu sołeckiego od roku 2008 (na
dwa lata przed ustawą);
• organizowanie szkoleń liderów oraz wyjazdów studyjnych dla mieszkańców;
• pomoc w zakładaniu stowarzyszeń i grup odnowy wsi
działających w sposób zintegrowany na rzecz swoich
miejscowości (opracowanie strategii oraz planów odnowy miejscowości);
• przystąpienie w 2009 roku do rozpoczynającego się
dolnośląskiego programu odnowy wsi.

Odnowa wsi w gminie Dzierżoniów
(dolnośląskie)

Bardzo ważne były wizyty studyjne m.in. na terenie
województwa opolskiego. Tam, w bezpośrednich kontaktach, sołtysi i liderzy mogli zaobserwować efekty
programu odnowy wsi. Pozwoliło to również na skonfrontowanie własnych pomysłów i planów wsparcia oddolnych inicjatyw.

W gminie Dzierżoniów odnowa wsi rozpoczęła się
w 2007 roku wraz z objęciem funkcji wójta przez p. Marka
Chmielewskiego. Gminę charakteryzował wówczas brak
zaufania do władz samorządowych, odczucie podziału gminy na tzw. północ i południe, bardzo ograniczony
zakres inicjatyw lokalnych skupionych najczęściej wokół
tradycyjnych organizacji wiejskich LKS, OSP i KGW.
Wójt rozpoczął od zmiany sposobu komunikacji i współpracy z mieszkańcami. Celem było zintegrowanie
mieszkańców poszczególnych sołectw oraz zmiana
sposobu myślenia o gminie jako organizacji – gmina
„to my” a nie „urząd”. W konsekwencji doszło do szerokiej współpracy mieszkańców w sołectwach i w gminie.

Doniosłym wydarzeniem było zwycięstwo w roku 2009.
w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska”. Pierwszą nagrodę w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” uzyskało wieś
Mościsko. Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” wygrało w kategorii przedsięwzięć organizacji pozarządowych. Dało to podstawę zgłoszenia gminy do konkursu
o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2012. Jury konkursu wyróżniło gminę za modelowy sposób współpracy
władz gminy z mieszkańcami oraz energię w wielu obszarach pracy na rzecz swoich miejscowości.

Działania gminy zostały dostrzeżone i są prezentowane na różnych forach (konferencje, kongresy odnowy
wsi) powodując częste wizyty studyjne mieszkańców
i delegacji innych województw. Możliwość podzielenia
się z innymi swoimi osiągnięciami, stała się kolejnym
impulsem do pracy.
Zdaniem wójta punktem zwrotnym w procesie odnowy było wprowadzenie funduszu sołeckiego. Przez
dwa lata było to 15 zł na każdego mieszkańca na rok.
W pierwszym roku fundusz dzielono w proporcjach:
40% – na integrację mieszkańców oraz projekty „miękkie” i 60% – na poprawę estetyki i funkcjonowanie miejscowości. Rok później proporcja zmieniła się (zgodnie
z sugestią mieszkańców) na 30 i 70. Od 2010 roku
wynosi 20/80, pomimo braku jakichkolwiek formalnych
ograniczeń. Jest to dowód na świadome i racjonalne
podejście, by „nie przejadać” środków. Sposób wykorzystania funduszu sołeckiego stał się polem rywalizacji i inspiracji. Rada gminy co roku dodaje czterem
największym miejscowościom dodatkowe środki na
fundusz sołecki, tak, aby kwota na 1 mieszkańca w całej gminie była równa. Mieszkańcy przyznane środki
mnożą kilkakrotnie. Obok funduszu sołeckiego gmina
ma środki na konkursy dla organizacji pozarządowych.
W roku 2011 wsparcie uzyskało maksymalny poziom,
mobilizując w ten sposób organizacje do korzystania
z innych źródeł finansowania.
Zawiązując partnerstwo lokalne wiosną 2012 roku gmina, jak mówi wójt, „przeszła na kolejny szczebel organizacji”. Umowę partnerstwa sygnowała większość
organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju
miejscowości w gminie. Z przedstawicieli organizacji powstała rada partnerstwa, która stała się ciałem
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konsultacyjnym wspólnych zamierzeń. Atrakcyjne formy spotkań (wesele i chrzciny partnerstwa) stały się
platformą wymiany doświadczeń oraz najcenniejszym
elementem pracy „organizacji uczącej się”.

IV.3 Regionalne programy odnowy
wsi
Nie istnieje jeden krajowy program odnowy wsi ani też
jeden schemat działań na poziomie regionalnym. Postulat tworzenia regionalnych programów odnowy wsi
wynika z faktu, że odnowa wsi jest metodą rozwojową zdolną generować samopodtrzymujący się proces
zmian. Bez programów regionalnych nie jest możliwe
zainicjowanie aktywności oraz przekształcenie rozproszonych inicjatyw w ukierunkowany proces, który poprzez wielość zmian w wielu pojedynczych wsiach przekształca, całość obszarów wiejskich zgodnie z celami
określonymi regionalnie.
Programy te, skupiając się na systemowym powiązaniu
czynników rozwoju lokalnego (zob. rozdz. II.2), są katalizatorem samopodtrzymującego się procesu rozwojowego sołectwa, który postępuje w myśl sprecyzowanej
idei i koncepcji działania. Podstawą jest wyłonienie wiejskiego przywództwa, aby nastąpiło przyjęcie odpowiedzialności za rozwój wsi, oraz zbudowanie, opierającej
się na wykorzystaniu zasobów własnych, strategii rozwoju wsi. O ile rozwój konkretnej wsi, nowe jej funkcje
i specjalizacja wymagają zintegrowania projektów z poszczególnych dziedzin na gruncie wiejskiej strategii, to
rolą polityki regionalnej jest wzmacnianie i integrowanie
działań w wymiarze mikroregionów i regionu.
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Regionalny standard programu odnowy
wsi

Schematy prowadzenia programów
odnowy wsi

Misja regionalnego programu odnowy wsi przesądza
o zakresie działań oferowanych społecznościom wiejskim. Stąd w programach czerpiących wzorce z programu opolskiego znajdują się:
• animacja wiejskiego przywództwa (formalny wymóg
uczestnictwa w programie),
• wsparcie tworzenia sołeckich strategii (fundament dla
uruchomienia procesu rozwoju),
• przedsięwzięcia informacyjno-szkoleniowe i doradztwo (wiedza o procesie odnowy, zasobach, projektowaniu działań, tj. wdrażaniu strategii rozwoju),
• konkursy typu „Piękna Wieś” (tworzenie puli wzorców
i wyłanianie, docenienie przodujących sołectw, motywowanie do określonych działań).
Główną różnicą pomiędzy programami jest znaczenie,
jakie przywiązuje się do konkursów grantowych, dających sołectwom możliwość realizacji niektórych przedsięwzięć. Konkursy grantowe odgrywają dużą rolę, jako
pewny instrument wzbudzenia zainteresowania programem w okresie, gdy pozostałe działania nie są wystarczająco dojrzałe i sprawdzone w praktyce. Ten schemat
upowszechniania wybrało woj. pomorskie (program niestety zakończono, gdy zniknęło ulokowane w ZPORR
źródło finansowania grantów), a obecnie realizują woj.
dolnośląskie i wielkopolskie.

Ukształtowały się następujące schematy wdrażania
i prowadzenia programów odnowy wsi w zależności od
skali i organizacji wdrażającej:
• regionalny, prowadzony przez samorząd województwa lub działające w skali województwa stowarzyszenie komunalne;
• subregionalny (mikroregionalny), prowadzony przez
powiat47, instytucję rozwoju lokalnego lub Lokalną
Grupę Działania;
• sieciowy, w którym program prowadzi podmiot, lub
grupa podmiotów (partnerstwo) będący animatorem
sieci.

Ponadto władze samorządowe nakłaniane są do stanowienia systemów wsparcia dla realizacji sołeckich strategii rozwoju. Pod tym względem osiągnięto znaczący
sukces, gdyż większość gmin ustanowiła takie rozwiązania.

Wydaje się, że z punktu widzenia trwałości i jakości
procesu odnowy kwestia skali realizacji programu ma
mniejsze znaczenie, niż status organizacji wdrażającej.
Wyraźnie widać, iż w tym aspekcie szczególne możliwości będą miały Lokalne Grupy Działania.
Można również mówić o dwóch wiodących podejściach
dla pozyskania uczestników programu (budzenia aktywności sołectw i angażowania ich w proces odnowy
wsi) oraz rozwijania programu:
• stosowanie zachęt w przewadze pozafinansowych
(silne motywowanie i przekonywanie do idei odnowy
wsi), co sprawdziło się w woj. opolskim i było stosowane w woj. śląskim,

47 Od roku 2004 powiat kłodzki w woj. dolnośląskim wspiera finansowo przedsięwzięcia odnowy wsi, jednak jego działania nie przyjęły
postaci skonkretyzowanego długofalowo działającego programu.

• stosowanie silnej zachęty finansowej, co miało miejsce w województwie pomorskim i śląskim oraz w powiecie nakielskim.
Dla wszystkich programów wspólne jest oparcie funkcjonowania programu o tworzone na starcie sołeckie
strategie rozwoju, oraz organizowanie aktywizujących
przedsięwzięć edukacyjno – szkoleniowych. Wydaje
się, że położenie nacisku na te niematerialne elementy
jest warunkiem trwałości programu, o czym świadczy
wypalenie się energii i formuły programu pomorskiego
w drugiej fazie swej działalności skupionego na oferowaniu wsparcia finansowego.

Oddziaływanie programów odnowy wsi
W Europie programy odnowy wsi mają większą skuteczność i wywierają silniejszy wpływ w tych regionach, gdzie
ich kształt, kierunki i stosowane instrumenty wsparcia
stanowią wyraz samodzielnej polityki wobec obszarów
wiejskich, niezależnie od działań finansowanych ze środków UE. Odnosi się to jednak do tych krajów, regionów
i landów, gdzie programy odnowy wsi mają szeroki zakres pod względem: ilości aktualnie uczestniczących wsi
(gmin), kompleksowości (planowanie, animacja udziału
społeczności lokalnej, projekty miękkie i inwestycyjne),
wspierania różnorodnych projektów, szerokie spektrum
beneficjentów (przedsięwzięcia publiczne, prywatne i kościelne). W krajach tych wysoki poziom nakładów umożliwia sterowanie procesem odnowy wsi poprzez ukierunkowany strumień dotacji i w ten sposób, że szeroki
zakres wsparcia wybranych dziedzin i licznych projektów
pozwala na prowadzenie całościowej odnowy większości
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lub wybranej puli miejscowości. W Polsce nieporównanie
niższy poziom nakładów wymaga innego – jakościowego
podejścia. Sterowanie procesem odnowy wsi może polegać na skoncentrowaniu działań społeczności wiejskich,
a więc strumienia dostępnych środków, na wybranych
kategoriach przedsięwzięć oraz działań organizacyjnych,
które w świetle wiedzy o przebiegu procesu odnowy wsi
są najbardziej adekwatne do zaawansowania procesu
odnowy w danej miejscowości.
Tabela 6. Warianty działania regionalnego programu odnowy wsi

(zestandaryzowaną strategię) rekomendującą rozwiązania właściwe dla aktualnego stanu zaawansowania
odnowy wsi, jak również służą ustalaniu oraz wspieraniu wzorców i innowacji, a następnie ich promocji dla
zainspirowania ogółu społeczności lokalnych.

Wykres 5. Rozwój opolskiego programu odnowy wsi
Przedstawiona „elastyczność” w sposobie kształtowania programów regionalnych jest ważna dla Polski
i innych krajów, gdzie poziom dostępnych środków jest
niewielki, a stan rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego przez następne kilkanaście lat nie pozwali na
powszechną i całościową odnowę wsi. Możliwość skupienia się na aspektach jakościowych pozwala uzyskać
wyniki porównywalne z krajami zaawansowanej odnowy wsi na polu specjalizacji wsi i tworzenia wsi tematycznych, a następnie regionalnym powiązaniu projektów i sieciowej współpracy.

Opolski program odnowy

Źródło: opracowanie własne. R. Wilczyński

Zatem sterowanie odnową wsi w Polsce na poziomie
regionalnym nie może się odbywać poprzez odgórne
decyzje, co i w jakim wymiarze może być wspierane48
(kierowanie procesem). Konieczne jest moderowanie
procesu poprzez posługiwanie się narzędziami miękkimi, jak model przebiegu procesu odnowy wsi, czy Akcja Wieś Przyszłości, bowiem stanowią one instrukcję

48 Warto pamiętać, że zasady udostępnienia środków unijnych określono horyzontalnie na poziomie krajowym, decyzje kierunkach i sposobie ich wykorzystania nie są dostępne na poziomie regionalnym.
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tj. 54% ogółu sołectw w województwie. Dalszy przyrost był
już wolniejszy, w roku 2012 do programu było formalnie
zgłoszonych 719 sołectw (70% sołectw w regionie) ze
wszystkich gmin wiejskich i miejsko wiejskich.

Opolski program odnowy funkcjonuje od roku 1997
i jest najdłużej działającym w Polsce regionalnym programem na obszarach wiejskich Jest wyróżnikiem
i znakiem rozpoznawczym regionu i jedną z najbardziej
istotnych krajowych innowacji społecznych w dziedzinie
rozwoju obszarów wiejskich. Pozycja pioniera i aktywność w promowaniu doświadczeń spowodowały, iż inne
programy regionalne w dużym zakresie adaptowały
rozwiązania opolskie.
Liczba uczestników programu od momentu jego przejęcia
przez samorząd województwa w roku 1999 podwajała się
co 4 lata. Po 10 latach funkcjonowania programu (2007 r)
ilość formalnie zgłoszonych sołectw osiągnęła liczbę 551,

wobec aktywnych sołectw przy ubieganiu się o środki
PROW, działania odnowa i rozwój wsi.
Dla rozwoju programu miał znaczenie istotny wzrost nakładów, które w roku 2007 osiągnęły wartość 837 tys. zł
i przekroczyły poziom 1000 zł na jedno uczestniczące
sołectwo.

Zasady uczestnictwa

Źródło: Analiza sprawozdań sołeckich z procesu odnowy wsi w latach
2007-2012, M. Sroczak, O. Rewucki, Politechnika Opolska 2013.

Skokowy wzrost liczby zgłaszanych sołectw nastąpił
w latach 2003 (o 74 sołectwa) i 2007 (o 145 sołectw),
co wiążę się z początkiem kolejnych kadencji władz
samorządowych i sołeckich oraz z zapowiedzią wsparcia odnowy wsi ze środków Unii Europejskiej, najpierw
SPO na lata 2004–2006, a następnie PROW na lata
2007–2013 oraz zakomunikowaną i zrealizowaną wolą
samorządu województwa, iż udział w programie będzie premiowany w dostępie do tych środków. Projekty
z sołectw uczestniczących w programie otrzymały tzw.
punkt regionalny przy ubieganiu się o środki SPO, działania odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Podobna premia była zastosowana

W programie opolskim mogą uczestniczyć sołectwa
oraz dawne wsie – sołectwa utworzone na obszarze
miast. Udział miejscowości nie sołeckich jest możliwy,
gdy są odrębną osadą i odrębność ta jest odzwierciedlona w statucie sołectwa, w którego skład wchodzą.
Zgłoszenie sołectwa do programu wymaga:
• utworzenia grupy odnowy wsi o składzie minimum
5 osób i wskazania jej lidera,
• podjęcia uchwały zebrania wiejskiego wyrażającej
wolę przystąpienia do programu,
• podjęcia przez radę gminy uchwały o zgłoszeniu sołectwa do programu.
Udział gminy w programie rozpoczyna się z momentem
dokonania zgłoszenia pierwszego sołectwa. Gmina zobowiązana jest:
• określić osobę gminnego koordynatora programu odnowy wsi,
• zapewnić warunki do wykorzystywania przez sołectwo ustanowionego przez gminę systemu wsparcia
oraz uczestnictwa w przedsięwzięciach rozwijających
program lub promujących ideę odnowy wsi,
• dokonywać monitorowania i oceny realizacji sołeckich
programów odnowy wsi (strategii rozwoju) oraz efektywności ustanowionego systemu wsparcia.
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Tabela 7. Statusy uczestnictwa i liczba sołectw
z nadanym statusem
Status

2011

2013

lider

29 (11)*

60 (26)*

zaawansowany uczestnik

56 (43)*

45(37)*

uczestnik

525

558

początkujący uczestnik programu

15

28

pasywny uczestnik**

54

28

Razem

679

719

Źródło: opracowanie własne, R. Wilczyński
*liczba sołectw, które uzyskały status z zastrzeżeniem (warunek wypełnienia do końca roku jednego z brakujących kryteriów Akcji Wieś
Przyszłości
**kategoria sołectw nieaktywnych, w których zanikły działania na
rzecz odnowy wsi

Samorząd województwa od gminy uczestniczącej
w programie oczekuje:
• ustalenia zasad wsparcia dla sołectw uczestniczących w programie obejmujących m.in. udostępnienia
środków finansowych,
• rozpatrzenia i przyjęcia sołeckich programów odnowy
wsi,
• aktywnego wspierania przedsięwzięć określonych
w sołeckich programach odnowy wsi.
O uzyskanych efektach sołectwa i gminy informują
Urząd Marszałkowski sporządzając roczne sprawozdania. Służy to całościowej ewaluacji programu oraz
ocenie aktywności poszczególnych uczestników.
Jest wykorzystywane do określania statusu uczestnictwa. Rozwiązanie to wprowadzono w roku 2006
formalizując zasady uczestniczenia w programie.
Wiążę się one z odpowiednimi wymogami po stronie
uczestników oraz, po stronie programu, kierunkują
udostępnianiem zachęt oraz form wsparcia. Statusy
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uczestnictwa (tab. 7) odzwierciedlają staż w programie, zaawansowania procesu odnowy wsi oraz aktywność. Są ustalane w oparciu o model przebiegu
odnowy wsi i zakres wdrożenia Akcji Wieś Przyszłości, co odzwierciedla zaawansowanie procesu odnowy w danym sołectwie.

Działania w programie
Misją programu opolskiego jest doprowadzenie do stanu, w którym każde uczestniczące w nim sołectwo posiada niżej wymieniony zestaw cech:
• przywództwo świadome swego powołania do prowadzenia odnowy wsi,
• akceptowaną przez ogół mieszkańców strategię rozwoju, pozwalającą na uruchomienie zasobów,
• wsparcie ze strony gminy na rzecz oddolnej realizacji
strategii.
• wiedzę o przebiegu procesu odnowy wsi,
Adekwatnie do misji program ma postać systemu wsparcia składający się z zestawu działań na rzecz:
a) uruchomienia procesu odnowy:
• Opracowanie strategii rozwoju sołectwa w ramach
cyklu „Planowanie w procesie odnowy wsi” – działanie obligatoryjne warunkujące dalsze uczestnictwo
w programie.
b) wsparcia procesu odnowy, inspirowania i promocji
wzorców:
• Podróże studyjne zagraniczne po województwie
i w kraju
• Szkolenia i zewnętrzne przedsięwzięcia edukacyjne

• Konkurs „Piękna Wieś Opolska”
• Zgłoszenia do konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi
• Wsparcie finansowe projektów (granty) i posiadających znaczenie regionalne cyklicznych przedsięwzięć
społecznych tworzących specyfikę wsi
c) kierunkowanie procesu odnowy
• Doradztwo fachowe i dokumentowanie zasobów 49
• Szkolenia i wykłady problemowe
• Doroczne spotkania informacyjno – szkoleniowe liderów i gminnych koordynatorów programu
• Dotacje na projekty Akcji „Wieś Przyszłości” (w latach
2007–2010).

Priorytety i perspektywa
Program opolski od roku 2008 koncentruje się przede
wszystkim na upowszechnieniu Akcji Wieś Przyszłości, określającej standard (model) efektywnych działań sugerowanych do wykonania przez sołectwa o zaawansowanym procesie odnowy wsi, pozwalającym
na specjalizację i rozwinięcie kooperacji sieciowej.
W tym schemacie realizacji programu konkurs dotacyjny (zaniechany w roku 2010) służył wsparciu
49 Działanie polega na dokumentowaniu i analizie krajobrazu wsi oraz
zaprojektowaniu wybranych przestrzeni publicznych i jest nagrodą
dla uczestników konkursu Piękna Wieś Opolska. Prace i opracowania, które objęły 57 wsi, wykonuje zespół studentów i pracowników
naukowych Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W latach 2007–2008, w zbieżnym zakresie,
dokumentowanie obiektów o znaczeniu historycznym i zabytkowym
wykonywał zespół Zakładu Historii Kultury Materialnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego – przeprowadzono je w 28
wsiach. Podobne pace w 31 wsiach, latach 2009 –2013 wykonał
Uniwersytet Opolski. Od roku 2010 Wyższa Szkoła Zawodowa W Nysie wykonuje opracowania projektów małej architektury – dotąd w 34
wsiach.

działań określonych w modelu Akcji. Od roku 2014
sołectwa o statusach lidera oraz zaawansowanego
uczestnika programu planuje się włączyć do jednej
z czterech sieci problemowych, dając im nowy impuls
do działania:
• „Wsie dziedzictwa i przeżyć” – najciekawsze wsie
w aspekcie zachowania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego (potencjalni uczestnicy Sieci Najciekawszych Wsi),
• „Wsie koszyka produktów” – wsie stawiające na rozwój gospodarczy specjalizujące się w oferowaniu wybranych dóbr,
• „Wsie jakości zamieszkania” – wsie stawiające na
wysoką jakość życia mieszkańców, w tym usług bytowych,
• „Wsie wyzwań demograficznych i przyjazne rodzinie”
– miejscowości z problemami depopulacyjnymi (wyludnianie się wsi, starzenie się społeczeństwa),
Tworzenie tych sieci jest zbieżne z antydepopulacyjną
i prorodzinną strategią województwa oraz działaniami
określonymi w ramach tzw. Specjalnej Strefy Demograficznej. Ponadto odpowiada aktualnym problemom funkcjonowania programu – ograniczenie środków zmusza do
koncentracji działań na mniejszej liczbie uczestników.
Pozostałe programy, w tym także w woj. pomorskim
i śląskim – już nie funkcjonujące, w szerokim zakresie
czerpały z opolskiego wzorca50. Obecnie funkcjonujące, relatywnie młode, wdrożone w roku 2009, dolnośląski i wielkopolski czynią podobnie.
50 Wilczyński R., Programy odnowy wsi w Polsce, (w:) Polska wieś
2008. Raport o stanie wsi, pod red. Wilkina J., Nurzyńskiej I., Warszawa 2008, s. 99 – 116.
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Program dolnośląski
Program dolnośląski, podobnie jak nieistniejący już program śląski, zdecydowanie wyróżnia się skalą i troską
o fundamenty procesu odnowy. Dzięki wyszkoleniu grupy
38 moderatorów, wg metodologii praktykowanej w woj.
opolskim, w latach 2009–2012 w blisko 700 sołectwach
przeprowadzono warsztaty planowania w procesie odnowy wsi, wyposażając te sołectwa w strategie rozwoju.
Podobnie masową skalę przyjęły spotkania informacyjne
i szkolenia dla liderów i gminnych koordynatorów. We
wspomnianym okresie w 31 takich spotkaniach wzięło
udział łącznie 1100 osób. W 13 podróżach studyjnych
uczestniczyło 585osób każdorazowo w corocznych regionalnych kongresach odnowy wsi uczestniczy ponad
200 liderów oraz wójtów i burmistrzów. samorządowców.
Wsparcie dotacyjne otrzymują gminy na niewielkie projekty inwestycyjnych. W latach 2008 (runda pilotażowa)
–2013 kwotą 14,1 mln zł wsparto 690 projektów. Odrębnie wspierane są „przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – od roku 2009 dotację przyznano 450 małym
projektom („witacze” przy wjazdach do wsi, materiały
promocyjne, serwisy informacyjne, imprezy) sygnując
kwotę blisko 2 mln zł. Warto zauważyć, że na te przedsięwzięcia z roku na rok pula środków wzrasta Corocznie
odbywa się konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” w czterech kategoriach (jak w opolskim): Najpiękniejsza Wieś,
Najlepszy przedsięwzięcie odnowy wsi, Najlepszy start
w odnowie wsi, Najpiękniejsza zagroda.
Najpiękniejsza wsią roku 2013 roku został Goworów –
małe sołectwo w gminie Międzylesie. Wieś zamieszkuje
306 osób działających w wielu idealnie współpracujących ze sobą organizacjach. Sołectwo posiada własny
hymn, logo, gazetkę. Od 10 lat istnieje tu Akademia
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Ruchu. Cyklicznie od 2009r. odbywa się impreza pn.
„Festyn integracyjny z byłymi wychowankami Domu
Dziecka”. Dużą atrakcją są Babskie Spotkania pn. „Od
motyki po kosmetyki”. Aktualnie wieś jest na etapie tworzenia wsi tematycznej – wsi tkackiej – ze względu na
obecna tu tradycję tkactwa. W roku realizowanych jest
kilkanaście projektów.
Odnowa wsi na Dolnym Śląsku to także działania na
rzecz rozwijania kultury oraz zachowania tradycji na
obszarach wiejskich. Na deskach Opery Wrocławskiej
organizowany jest (w roku 2013 po raz szósty) Festiwal
Tradycji Dolnego Śląska, podczas którego prezentowane są dolnośląskie zespoły ludowe. Wydawane są publikacje o tradycji i kulturze naszego regionu – „Mom jo
skarb” (ukazały się już cztery części)
Dolnośląski program odnowy wsi rozwinął się w momencie obfitości środków unijnych dla obszarów wiejskich. Doceniający źródłową wielokulturowość swych
mieszkańców i wybitnie wspierając kulturę społeczności wiejskich, uzyskał niezwykły wynik ożywienia życia
społecznego w regionie.

Podkarpacki i warmińsko-mazurski
program odnowy wsi
Najmłodsze programy – warmińsko-mazurski i podkarpacki mają pilotażowy charakter. Programowi Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego przypisano hasło Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem,
w którym warto żyć. Widoczna jest troska podstawy
formalne programów. W obu województwach są to
uchwały zarządów województw przyjęte w roku 2011.

Zasady uczestnictwa kopiują rozwiązania opolskie. Założono wdrażanie poprzez sykl działań informacyjnoszkoleniowych, w tym podróże studyjne. Elementem
aktywizującym są programy małych grantów (dotacje do 10 tys. zł) i konkursy typu Piękna Wieś. W województwie podkarpackim nakreślono ramy czasowe:
lata 2011–2016. W warmińsko- mazurskim przyjęto, iż
program realizuje strategię rozwoju województwa do
roku 2020. Oba programy rozpoczęły funkcjonowanie
wśród innych działań regionalnych sekretariatów KSOW,
z niewielkimi budżetami i limitowaną liczbą uczestników – podkarpackie 79 sołectw, warmińsko-mazurskie
40 sołectw. Woj. warmińsko-mazurskie dzieli sołectwa
na dwie grupy – niezaawansowanych i zaawansowanych w procesie odnowy wsi. Obie pule sołectw różnią
się posiadaniem lub brakiem sołeckiej strategii rozwoju
wsi oraz stanem zaawansowania: „do wewnątrz” – „na
zewnątrz” wg modelu przebiegu procesu odnowy wsi.
W woj. podkarpackim przystąpiono do tworzenia sołeckich strategii rozwoju przy udziale moderatorów z woj.
opolskiego i stosowanej tam metodologii. Województwo warmińsko-mazurskie w roku 2013 ogłosiło nabór
kandydatów na moderatorów, których zadaniem będzie wspieranie społeczności lokalnych w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi w sołectwach.
Z 15 osobowej przeszkolonej grupy przewiduje się wyłonić „najlepszych” i zatrudnić do pracy z sołectwami. Jedna osoba będzie wspierała od 2 do 6 sołectw.

Program wielkopolski
Program Wielkopolska Odnowa Wsi kształtował się ewolucyjnie. Rozpoczął się w roku 2009 formułą pilotażowego konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. W latach

2009–2010 do programu zgłoszono i przyjęto 935 sołectw ze 132 gmin. W roku 2013 są to już 1244 sołectwa
ze 158 gmin. Wiele z tych sołectw nie spełnia deklarowanych warunków uczestnictwa, tj. posiadania strategii
rozwoju i uchwał zebrania wiejskiego o woli przystąpienia do programu i utworzeniu grupy odnowy wsi. Kłopoty z ustaleniem skali realizacji programu potęgował
brak sprawozdań (nie określono takiego wymogu). Koniecznym stało się sformalizowanie zasad uczestnictwa
i realizacji programu, co uczynił Sejmik Województwa,
który, na podstawie zapisów zaktualizowanej strategii rozwoju województwa, w uchwale z marca 2013 r
przyjął program na lata 2013– 2020. Trudności realizacji wielkopolskiego programu odnowy wsi wynikają
z niedocenienia roli działań podstawowych (formalne
uczestnictwo, opracowanie strategii) i skoncentrowania
uwagi na programach dotacyjnych budzących spore zainteresowanie jak kolejne źródło dostępnych środków.
Zapewne wymaga to korekty i uporządkowania.
Dotacje udzielane w trybie konkursów. W latach 2009–
2013 nakładem 10 mln zł (w tym 1 mln dla organizacji
pozarządowych) wsparto 519 projektów. W roku 2013
całkowita wartość projektów w Konkursie „Pięknieje
wielkopolska wieś” 2013 wyniosła 4 825 000. zł, z tego
dotacja 2 445 600. zł, wkład finansowy gmin 1 646 100 zł,
a wkład mieszkańców 733 700 zł. W konkurs dla organizacji pozarządowych „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” całkowita wartość projektów wyniosła
243 777,84 zł. Dotacja województwa stanowiła 150 tys. zł.
Organizacje wniosły 28 200 zł oraz pracę wolontariatu
o wartości 65 600 zł.
W programie wielkopolskim wyraźny jest wpływ podeścia
dotacyjnego. W najmłodszych programach – podkarpackim
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Tabela 8. Zakres działań, stosowanych środków i uzyskiwanych wyników przez regionalne programy odnowy wsi w Polsce

Źródło: opracowanie własne, R. Wilczyński

i warmińsko-mazurskim, mającym wymiar pilotażowy
i dysponującym niewielkimi budżetami i liczbą uczestników (w roku 2013 podkarpackie 875 tys. zł i 79 sołectw,
warmińsko-mazurskie 590 tys. zł i 40 sołectw) widoczna
jest troska o podstawy formalne oraz wynikające z animacji procesu odnowy w sołectwach. W obu województwach
programy grantowe stanowią główną pozycję wydatków
(odpowiednio 780 i 450 tys. zł)
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Regionalne programy odnowy wsi, skupiają się na systemowym powiązaniu czynników rozwoju lokalnego
(zob. rozdz. II.2). Dlatego też ukierunkowują swe działania na:
• animację wiejskiego przywództwa (formalny wymóg
uczestnictwa w programie),
• wsparcie tworzenia sołeckich strategii (fundament dla
uruchomienia procesu rozwoju),

• przedsięwzięcia informacyjno-szkoleniowe i doradztwo (wiedza o procesie odnowy, zasobach, projektowaniu działań – wdrażaniu strategii rozwoju),
• konkursy typu „Piękna Wieś” (tworzenie puli wzorców
i wyłanianie, docenienie przodujących sołectw, motywowanie do określonych działań).
Główną różnicą pomiędzy programami jest znaczenie,
jakie przywiązuje się do konkursów grantowych, które
dają sołectwom możliwość realizacji niektórych przedsięwzięć. Konkursy grantowe odgrywają dużą rolę
jako skuteczny instrument wzbudzenia zainteresowania programem, szczególnie przydatny w okresie,
gdy pozostałe działania nie są wystarczająco ukształtowane i sprawdzone w praktyce. Ten schemat upowszechniania wybrało woj. pomorskie (program niestety zakończono, gdy zniknęło ulokowane w ZPORR
źródło finansowania grantów). Na tym tle można mówić o dwóch wiodących podejściach dla pozyskania
uczestników programu (budzenia aktywności sołectw
i angażowania ich w proces odnowy wsi) oraz rozwijania programu:
• stosowanie zachęt w przewadze pozafinansowych
(silne motywowanie i przekonywanie do idei odnowy
wsi), co sprawdziło się w woj. opolskim i było stosowane w woj. śląskim.
• stosowanie silnej zachęty finansowej, co miało
miejsce w województwie pomorskim i w powiecie
nakielskim i śląskim (po przejęciu programu przez
samorząd województwa) i jest stosowane w Wielkopolsce.
Na tym tle podejście woj. dolnośląskiego, które w krótkim czasie, pod względem skali realizacji i zachęt, wy-

przedziło woj. opolskie wydaje się być najbardziej wyważone.
Wszystkie programy opierają (lub to deklarują) swe funkcjonowanie na tworzeniu sołeckich strategii rozwoju, oraz
organizowaniu aktywizujących przedsięwzięć edukacyjno – szkoleniowych. Wydaje się, że położenie nacisku
na te niematerialne elementy jest warunkiem trwałości
programu, o czym świadczy wypalenie się energii i formuły programu pomorskiego w drugiej fazie swej działalności skupionego na oferowaniu wsparcia finansowego.
Trudności finansowe województw, które są zmuszone
zrezygnować ze wsparcia dotacyjnego sołeckich przedsięwzięć, wobec słabości oddziaływań miękkich, mogą
skutkować upadkiem programu, co dotknęło woj. śląskie.
Nikły komponent fachowego doradztwa (brak odpowiedniego zaplecza eksperckiego, instytucji i środków), jest
słabością nawet najbardziej zaawansowanych programów w woj. opolskim i dolnośląskim
W tym kontekście dużego znaczenia nabiera pozafinansowe kierunkowanie działalności sołectw, co umożliwiają
model przebiegu procesu odnowy wsi, Akcja Wieś Przyszłości i fachowe doradztwo. Uzyskanie takiej zdolności przez dany program uznać za miarę jego dojrzałości.
Głównym kierunkiem postępowania programów regionalnych winno być koncentrowanie się na generowaniu
produktów wsi oraz komponowanie z nich regionalnej
oferty obszarów wiejskich. Do uzyskania tych wyników
należy użyć sieci tematycznych i szerokiej współpracy
w ramach Lokalnych Grup Działania Leader, gdyż, wobec wielu nowych problemów, w szczególności demograficznego, nieskrępowane i nieukierunkowane dążenie
do specjalizacji wsi nie jest już wystarczające.
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IV. 4. Trzeci nurt

U nas jest inaczej

Odnowa wsi w Polsce prowadzona jest na wiele sposobów. Można wyróżnić wśród nich Dwa główne nurty.
Pierwszy z nich, to odnowa wsi w wydaniu opolskim,
która z różnymi modyfikacjami, wdrażana jest obecnie
w czterech innych województwach. Drugi nurt, to odnowa wsi w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
PROW. Obok i pomiędzy tymi nurtami także wiele się
dzieje. Można powiedzieć, że jest to trzeci nurt odnowy wsi. Trzeci, bo niekiedy alternatywny, trzeci, bo nie
związana ze wsparciem z pierwszego i drugiego nurtu,
trzeci, bo często realizowany na peryferiach, tam gdzie
są drogi trzeciej kolejności odśnieżania. Na tej drodze
odnowy wsi spotkać można gminy, wsie, organizacje
pozarządowe, grupy obywateli, ale też pojedyncze osoby. Wspólna jest im troska o los małej ojczyzny i branie
odpowiedzialności za swe otocznie.

Odnowa wsi przejęta na polski grunt z Niemiec i Austrii
rozwija się w Polsce wielokierunkowo, trafiając na inne
filozofie i podejścia do rozwoju wsi oraz na odmienne
uwarunkowania historyczne, społeczne, polityczne, gospodarcze, prawne, a nawet estetyczne. Wśród tych
różnic zasadnicze znaczenie wydaje się mieć odmienność ustrojów gminy. Gminy w Bawarii, Nadrenii Palatynacie i Dolnej Austrii, to gminy małe ograniczające się
do jednej lub kilku wsi. Tak było przynajmniej w okresie przejmowania z tych landów wzorów odnowy wsi.
Gminy polskie składają się natomiast ze znacznej ilości
wsi od kilku do kilkudziesięciu. Gminy jednowioskowe
można policzyć na palcach jednej ręki. Poziom samorządności i identyfikacji mieszkańców w przypadku gminy jednowioskowej jest siłą rzeczy znacznie większy,
niż w przypadku jednej z kilkudziesięciu wsi w gminie,
z sołtysem i radą sołecką bez osobowości prawnej. Inna
ważna różnica dotyczy poziomu kapitałów rozwojowych:
fizycznego, finansowego, społecznego, ludzkiego, kulturowego, przyrodniczego. Większość z nich była na
początku odnowy wsi w Polsce na niższym poziomie,
niż w Austrii i Niemczech. Kolejna różnica to poziom finansowania programów odnowy wsi. W Austrii i Niemczech większy, bardziej stabilny i obliczony na dłuższą
perspektywę oraz bardziej elastyczny, niż w Polsce.

Działania podejmowane na trzeciej drodze mają różną
naturę i różny poziom wsparcia. Są takie, które uzyskują duże wsparcie i takie, które realizowane są bez finansowej pomocy z zewnątrz. W rozdziale tym pokażemy
na początek różnice pomiędzy odnową wsi w wydaniu
niemiecko – austriackim, bowiem różnice te w pewnym
stopniu determinują podążanie trzecią drogą odnowy
wsi. Następnie przedstawimy skrótowy przegląd organizacji i programów, które wspierają przedsięwzięcia
z zakresu odnowy wsi, inne niż dotacje z programów
wojewódzkich i PROW. Na tym tle opiszemy przykłady
odnowy wsi podejmowane na jej trzecim nurcie. Przykłady te pokazane będą w odniesieniu do poszczególnych etapów odnowy wsi: modernizacji, odnowy
architektonicznej, odnowy społeczności i duchowości,
odnowy gospodarki.
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Wszystkie wymienione wyżej różnice sprawiają, że odnowa wsi w Polsce nie ma takiej siły oddziaływania, jak
w Dolnej Austrii, Bawarii, czy w Nadrenii Palatynacie.
Zmiany polityczne, nieciągłość finansowania, niedostatek liderów oraz moderatorów odnowy wsi i inne jeszcze
przyczyny skutkują tym, że tylko w pięciu województwach
realizowane są regionalne programy odnowy wsi. Najdłu-

żej, bo od 1997 roku, realizowany jest program opolski.
Późniejszy od niego program województwa pomorskiego
działał w latach 2001–2006. Kolejnym regionalnym programem odnowy wsi był program województwa śląskiego,
trwał on od 2004 do 2010 roku. Następne dwa programy
regionalne realizowane są od 2009 roku na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Najmłodszymi programami regionalnymi są programy województw warmińsko – mazurskiego
i podkarpackiego, obydwa zaczęły się w 2012 roku. Programy te, choć wzorowane na programie opolskim, który
zaadaptował do warunków polskich metody odnowy wsi
z Niemiec i Austrii, różnią się od siebie51.

Organizacje i programy
Spośród wielu organizacji wspierających odnowę wsi wybraliśmy kilka reprezentatywnych. Ich wspólną i ważną
cechą jest trwałość i konsekwencja w działaniu. Cecha
dość ważna wobec zmienności polityk krajowych i regionalnych. Ten krótki przegląd rozpoczniemy od Fundacji
Wspomagania Wsi52. FWW powstała w roku 1999 w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie
Wsi w Wodę i Fundacji Rolniczej, które działały od 1987
i 1991. FWW prowadziła i prowadzi wiele programów dla
mieszkańców wsi, obejmujących całą Polskę. Od 2002
FWW organizuje coroczne Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Uczestniczy w nich każdorazowo ponad 500 osób, reprezentujących około 200 organizacji. Spotkania są połączeniem
szkoleń, warsztatów, dyskusji i doradztwa. Są także
wspaniałą okazją do spotykania się liderów, do nawiązy51 Omówienie tych programów zawiera rozdział IV. 3.
52 http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/

wania kontaktów, wymiany doświadczeń i wzajemnego
wzmacniania się. FWW prowadzi programy pożyczkowe,
wydaje wiele publikacji dotyczących odnowy wsi, także
w formie elektronicznej. FWW prowadzi także cztery serwisy internetowe, w tym serwis Witryna Wiejska53 pokazujący dobre przykłady, zawierający porady i informacje
o programach pomocowych.
Warto wspomnieć tu także o Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), która prowadzi kilka programów
zarządzanych przez inne organizacje. Jest wśród nich
program grantowy „Równać szanse”54. Jego celem jest
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze
wsi i małych miast. Programem tym zarządza Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Od 2001 do 2012 roku fundacja
ta przyznała 1800 dotacji na łączną kwotę 22 mln zł. W
projektach wspartych tymi dotacjami wzięło udział 120 tys.
osób. Innym Programem PAFW jest program „Działaj Lokalnie”55 realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół celów o charakterze
dobra wspólnego. Od 2000 do 2003 granty były dzielone
centralnie. W 2004 poprzez 15 organizacji partnerskich.
Obecnie przez sieć 60 ośrodków „Działaj Lokalnie”, które
w 2013 roku obejmowały swym działaniem 595 gmin.
Do 2013 roku zrealizowano 5 tys. projektów o wartości
23 mln zł przy wkładzie własnym 25 mln zł.
Aktywność wymienionych organizacji i programów jest
przykładem działań o zasięgu ogólnopolskim obejmującym większość celów odnowy wsi.

53 http://www.witrynawiejska.org.pl/
54 http://www.rownacszanse.pl/
55 http://www.dzialajlokalnie.pl/
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Modernizacja wsi
Myślenie o inwestycjach jest zawsze niemal równoznaczne z myśleniem o inwestycjach twardych, materialnych,
związanych z infrastrukturą. Umiejętności i kwalifikacje
są na dalszym planie — ważne jest to, co widać: nowa
droga, boisko, tablica multimedialna itp. Dla wszystkich
jest jasne, do czego i komu te rzeczy służą. Łatwiej myśli
się też o „twardych” brakach i potrzebach: nowym budynku szkoły, chodnikach, kanalizacji. Mieszkańcom trudniej

Wiele działań realizowanych w polskiej odnowie wsi dotyczy modernizacji. Buduje się drogi, chodniki, oczyszczalnie i wodociągi, świetlice, boiska, odnawiane są
centra wsi, Wszystkie te inwestycje są niezmiernie potrzebne, ale też niosą ze sobą konsekwencje. To, co
zostało wybudowane, należy utrzymywać. Z tym bywa
kłopot, wobec szczupłych budżetów gminy i małej zamożności mieszkańców wsi. Typowym przykładem inwestycji, które są potrzebne, ale którym trudno zapewnić trwałość działania, są inwestycje w świetlice.

nazywać potrzeby „miękkie”, społeczne, dlatego ich samorządowi reprezentanci nie podejmują inwestycji społecznych, nie myślą o pozyskiwaniu środków na projekty
służące rozwojowi kompetencji czy integracji.
Sołtys, gmina Sowale: U nas padła taka decyzja, żeby te
pieniądze [fundusze sołeckie] przeznaczyć na poprawienie odcinka drogi. Ze względu na to, że to było zadanie
gminy, to gmina dołożyła swoje pieniądze. (…) Dyskusje
były, bo jeden chciał lampy, drugi kawałek chodnika. (…)
W tym roku będzie robiony kawałek chodnika do przystanku. (…)
A nie myśleliście o tym, żeby wydać ten fundusz na festyn
albo takie rzeczy bardziej integracyjne?
Sołtys: (…) Część ludzi przyjdzie, pobawi się i zrozu-

Świetlica jest potrzebna, ale czy rzeczywiście taka, jaką
pobudowano na podstawie typowego projektu? Czy
przed budową zastanowiono się, czy będą pieniądze
na utrzymanie świetlicy, kto będzie świetlicę odwiedzał
i po co? Kto będzie tam prowadził zajęcia i na jakiej
zasadzie? Przyzwyczajeni do obrazu świetlicy i zajęć
świetlicowych sprzed lat nie zauważamy, że zmienił się
świat, że świetlica nie przyciągnie, jak kiedyś telewizorem, a nawet Internetem. Na inwestycje materialne wydawane są też często pieniądze z funduszu sołeckiego.
Komentarzem do takiego sposobu wydatkowania środków może być wypowiedź zamieszczona w raporcie
„Młodzież na wsi”.

waną przez osobę prowadzącą wywiad był „festyn albo
takie rzeczy bardziej integracyjne”. Odpowiedź sołtysa
wydaje się być w tym kontekście całkiem do rzeczy.
Kiedy brakuje pieniędzy, nie wolno ich przepuszczać,
przejadać i przepijać. Jednak inwestując je można to robić z większym pożytkiem. Pieniądze z funduszu sołeckiego powinny być zainwestowane i przynosić dochód
na wielu płaszczyznach, powinny być rodzajem dźwigni
finansowej.
We wsi Pożrzadło Wielkie56 już wiedzą jak takich pieniędzy używać, bo też wiedzą na czym im zależy, co
ich interesuje, mają wspólny pomysł na rozwój swojej
wsi. Skoro zajmują się rękodziełem artystycznym zwią56 O inicjatywach wsi Pożrzadło Wielkie napisaliśmy więcej w rozdziale IV. 2

zanym ze szkłem, to świetlica jest dla nich miejscem,
w którym uczą się rękodzieła i je tworzą. Tutaj przyjmują
grupy studyjne, zarobek z tego tytułu, służy pracującym
przy tym mieszkańcom i w części przeznaczany jest
na koszty utrzymania świetlicy. Dzieła, które powstają w świetlicy upiększają wieś. Plac zabaw zbudowano
tu w formie toru przeszkód i jest on wykorzystywany
w grze terenowej „Szklane manewry”. Wieś zorganizowała także festyn pod tą samą nazwą, przygotowany nie dla mieszków wsi, lecz przez nich i nie tylko dla
siebie, ale także dla zaproszonych gości, którzy przy
okazji kupowali wyroby miejscowych artystów, płacili za
jedzenie, za warsztaty i za grę terenową.
Na przeszkodzie mądrego wydawania, a raczej inwestowania, pieniędzy pomocowych stoją przepisy związane

mie, że to są koszta. To jest normalne, że przychodzi 1/3
mieszkańców. A reszta, co nie przyszła, powie: „To pieniądze były ogólne, nasze, wyście się bawili, a my co?”
Dlatego lepiej, żeby te pieniądze poszły na drogę, chodnik, oświetlenie, bo czy ten, co chce się bawić, czy ten,
co nie chce, tak samo tym chodnikiem się przejdzie. To
jest na cel ogólny, nikt nie zarzuci radnemu, sołtysowi czy
radzie sołeckiej, że rozpuścili pieniądze, przejedli albo
przepili. Mniej jest problemów.
Młodzież na wsi. Raport z badania, Warszawa 2011
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Problem ma jednak głębszą naturę. Sołtys wsi z gminy Sowale, razem z radą sołecką, radnymi i mieszkańcami wsi wybiera inwestycję w chodniki i lampy, także
dlatego, że nie ma innych konkurencyjnych i akceptowanych społecznie pomysłów. Niestety, nie są w tym
odosobnieni. Wydaje się to być bolączką wielu gmin
wiejskich, i chyba nie tylko wiejskich. Świadczą o tym
setki pobudowanych, rzadko używanych i już niszczejących świetlic oraz pięknie ogrodzonych placów zabaw
w szczerym polu. Alternatywą dla chodników, propono-

Fot. 46. Przystanek autobusowy w Pożrzadle Wielkim

Fot. 47. Pożrzadło Wielkie – kolorowe szkiełka w przestrzeni wsi
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z ich używaniem. Łatwiej przygotować program inwestycyjny i go rozliczyć, niż zajmować się setkami drobnych
inicjatyw o charakterze niematerialnym, albo, co gorsza,
łączonym, rozbudowanym, wieloaspektowym. Takich
projektów nie strawi żaden generator wniosków. Dodatkowo sprytnemu inwestowaniu przeszkadzają regulacje
dotyczące prowadzenia działalności zarobkowej w świetlicy, podczas festynów i w ogóle na wsi. Regulacje te,
zamiast wspomagania przedsiębiorczości i uczenia jej
na każdym kroku, skutecznie do niej zniechęcają. Pieniądze dawane niby za darmo, kosztują ograniczeniem
swobody działania, koniecznością poddawania się kontroli i stopniowym oduczaniem się przedsiębiorczości.
Zamiast zaczynać od tego, co jest i stopniowo rozwijać
przedsięwzięcia, czeka się na granty i zapomogi.

Odnowa fasad
Podczas etapu odnowy fasad w niemieckiej i austriackiej odnowie wsi zwrócono szczególną uwagę na zachowanie tradycyjnego wyglądu budynków wiejskich,
szczególnie wyglądu fasad, pokrycia dachów, kształtu
okien. Odnowiono też w tym okresie wiele budynków
gospodarskich wyposażając je w nowe funkcje. Przy budowie nowych domów zwraca się natomiast uwagę na
ich harmonizację z otoczeniem oraz energooszczędność
i oddziaływanie na środowisko. Patrząc na wiele polskich
wsi można odnieść wrażenie, że w sprawie fasad domów
i kształtu ich brył, bardzo się różnimy od tego, co na zachodzie, ale także na południu Europy. W Polsce brakuje
ciągle dobrych regulacji prawnych w tym względzie i ich
egzekwowania, ale najbardziej brakuje wyczucia smaku,
proporcji i rytmu w budowaniu oraz odpowiedzialności
za wspólnie tworzoną przestrzeń. Coś, co kiedyś było
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tak oczywiste, dla wiejskiego cieśli i murarza, dzisiaj jest
trudne do zrozumienia dla architekta i inwestora.

Przykładem ginącej wsi jest wieś Ozierany Małe. Jej mieszkaniec napisał, taki mail
Ostatnio przeczytałem w internecie o ciekawej akcji pt. „Forum Debaty Publicznej – wieś jako dziedzictwo narodowe..”, która

Szczególnie przykre jest traktowanie na wsi starych domów. W wielu wsiach nie ma już praktycznie starej zabudowy, a budynki które ocalały, poddawana są często
przeróbkom, które je szpecą. Domy, które zachowały
dawny wygląd i kształt należą w większości do ludzi
z miasta, którzy poznali się na ich wartości. Chociaż
z gustami „miastowych” też różnie bywa.

bardzo mnie zainteresowała, ponieważ od kilku lat próbuję (bez efektu) uchronić przed niebytem zupełnie zapomnianą wieś
Ozierany Małe gm. Krynki powiat sokólski, woj. podlaskie. Zachowane tam drewniane budynki to rodzaj skansenu i świadectwo lokalnej, materialnej historii. Niestety samorządowcy i mieszkańców nie mają poczucia, iż powinno się to wszystko
zachować dla przyszłych pokoleń. Chaty liczą po 100–150 lat. Wieś istnieje od ponad 500 lat, na tzw. szlaku jagiellońskim
(z Grodna przez Krynki do Brześcia, Lublina i Krakowa). Leży nad graniczną rzeką Świsłocz. W sąsiedztwie rzeki Nietupy.
Układ urbanistyczny wsi zapoczątkowany został przez Bonę. To tereny dawnej Czarnej Rusi, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczpospolitej, Imperium Rosyjskiego. Od czasów króla Zygmunta Augusta była wsią włościańską zależną od dawnych
rycerzy-strażników osadzonych przez tego króla w Ozieranach Wielkich. Ci strażnicy strzegli Puszczy Świsłockiej przed kłu-

Na tym tle na uwagę zasługuje fachowe doradztwo dla
grup odnowy wsi prowadzone w ramach prac studentów i pracowników naukowych Instytutu Architektury
Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
a później także przez wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

sownictwem. Ozierany Małe i Ozierany Wielkie były za Jana III Sobieskiego zasiedlone przez Tatarów. Mieszkańcy Ozieran
to nie tylko potomkowie Tatarów, Rusinów, ale także Jaćwingów, którzy ukryli się w puszczy przed Krzyżakami. 40 lat temu
kręcono tu włosko-węgierski film „Koniec drogi”, a w 1994 także film polski pt. „Prorok Ilia”, statystami byli mieszkańcy wsi.
Próbuję wraz z Fundacją „Skansen Podlasia”1 uchronić przed zniszczeniem drewniany młyn w Nietupie-Biłogorce, liczący
ponad 150 lat (jest wpisany do rejestru zabytków), ale niestety, chociaż to zabytek od 26 lat – już niedługo runie. Nawet nikt
nie zauważy tej niezwykłej budowli jadąc do Kruszynian (do meczetu), że taka perełka drewnianej architektury popłynie rzeką
Nietupa aż do Niemna i Bałtyku.

Niestety działań tego typu organizowanych przez samorządy nie ma za wiele. Lukę w tym zakresie próbują wypełnić organizacje pozarządowe i prywatne
osoby. Przykładów takich społecznych i prywatnych

Bardzo interesuje mnie Forum Debaty Publicznej o wsiach, ale jeszcze nie mam fachowej wiedzy, aby to wprowadzić w życie.
Chciałbym zwrócić uwagę na Ozierany Małe – wieś zapomnianą przez Boga, historię i samorząd. Marzy mi się, aby podnieść
świadomość obecnych mieszkańców wsi i ich potomków, którzy żyją teraz w miastach, oraz władz samorządowych.
Leszek Skrodzki

1 Fundacja „Skansen Podlasia” jest przykładem prywatnej inicjatywy kilku przyjaciół z różnych miejsc Polski, których łączy miłość do wiejskiej
architektury drewnianej i dążenie do jej zachowania.

Fot 48. Ginące Ozierany Małe

działań jest bardzo wiele. Często niestety, zamiast
pomocy ze strony administracji rządowej i samorządowej, inicjatywy dotyczące odnowy architektury
i przestrzeni trafiają na bariery. Nie ma też w ustawodawstwie i w samorządach zrozumienia dla wartości
zabudowy wiejskiej, która przestała pełnić funkcje
związane z rolnictwem. Od obór i stodół, które nie są

związane z działalnością rolniczą należy płacić większe podatki. Powoduje to stopniową likwidację tego
typu budownictwa.
Budownictwo wiejskie ginie też we wsiach, które są
opuszczane przez ich mieszkańców. Dotyczy to szczególnie regionów peryferyjnych, w których wiele wsi
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przestało praktycznie istnieć. Razem ze wsiami ginie
też ich bogata historia.
Pytaniami otwartymi pozostają pytania, czy takie
wsie można jeszcze uratować, czy to się opłaca
i czym jest opłacalność, w takim przypadku? Na te
pytania będziemy się starali odpowiedzieć w rozdziale VII.
Przykładem wsi, która przyciągnęła uwagę świata
i dzięki temu ma szansę trwać, jest wieś Swołowo
w woj. pomorskim. Zabudowa wsi jest przykładem
architektury kratownicowej, zwaną też ryglową lub
szachulcową. Ten typ budownictwa występuje w wielu wsiach wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Niestety bardzo
wiele obiektów zostało rozebranych, ponieważ nowi
mieszkańcy tych terenów, nie potrafili o nie zadbać,
nie znali tego typu technologii budowania i nie doceniali jej. Problem architektury „w kratę” w tym regionie
do dziś nie został rozwiązany. Najważniejsze działa-

Fot 49, 50. Swołowo – wioska w kratę
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W Swołowie, dzięki rozpoczętym wcześniej działaniom,
została odrestaurowana zabytkowa zagroda „Albrechta” i ma tam swoją siedzibę Oddział Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku. We wsi znajduje się jeszcze
kilkadziesiąt budynków o konstrukcji szkieletowej wymagających rewitalizacji.

W ślad za projektem dr Szalewskiej, pojawiły się w latach 2007–2009 następne działania o charakterze
społecznym, tym razem prowadzone przez dra Radosława Barka z Politechniki Poznańskiej i grupę jego
studentów skupionych w Stowarzyszeniu „Wędrowni
architekci”. Poligonem do działań stała się wieś Łącko nieopodal Darłowa. Działania polegały na przeprowadzeniu inwentaryzacji zabytkowych budynków oraz
„zajęciach praktycznych”. Wspólnie z mieszkańcami
studenci wybudowali niewielki obiekt metodą kratownicową, z nadzieją, że właściciele zabytkowych budynków, znając technologię, zadbają o swoje domy.
Niektórzy z nich to zrobili. Niestety po kilku pięknych
domach pozostała tylko dokumentacja.

Niestety większość z nich jest w bardzo złym stanie,
a właścicieli nie stać na przeprowadzenie remontu. Tylko trzy obiekty są wpisane do rejestru zabytków. Muzeum Pomorza Środkowego wciąż stara się o pozyskanie środków na ich rewitalizację.

Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO, od 1998 roku organizuje konferencje i podróże studyjne o nazwie
ANTIKON, których celem jest zwrócenie uwagi na
problem ochrony i konserwacji obiektów ryglowych.

W Motarzynie, w gminie Połczyn Zdrój, znajduje się mały
wiejski kościółek szachulcowy. Miejscowa społeczność
założyła w 2005 roku stowarzyszenie o nazwie Społeczny
Komitet Odbudowy Zabytkowego Kościoła w Motarzynie.
Inicjatorem przedsięwzięcia była Rada Sołecka i miejscowy
ksiądz. Od tego czasu mieszkańcy zbierali środki na odbudowę organizując festyny, kwesty i bale charytatywne.
Zebrali kwotę, która pozwoliła im starać się o dofinansowanie ze środków MKiDN. Kościół został wyremontowany,
postawiono przed nim rzeźbioną ławkę św. Antoniego. Teraz mieszkańcy wsi zajmują się zabytkowym cmentarzem
ewangelickim i otoczeniem kościoła. W roku 2012 Motarzyno brało odział w Europejskich Dniach Dziedzictwa.

Fot 51. Kościół w Motarzynie przed remontem

Fot 52. Kościół w Motarzynie po remoncie

nia, jakie były prowadzone w tym względzie, to projekt dr Elżbiety Szalewskiej dotyczący wsi Swołowo,
leżącej niedaleko Słupska. Ich początek, to rok 1995.
Budynki we wsi zostały zinwentaryzowane, opracowane były im metryczki uwzględniające historię zasiedlania. Przygotowana została wystawa fotograficzno – instruktarzowa pt. „Kraina w kratę”.

W 2013 roku odbyło się XIV spotkanie, tym razem
poświęcone budownictwu sakralnemu.

Od odnowy fasad do odnowy
społeczności i duchowości
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Niektóre zabytki na wsi udaje się uratować dzięki inwestorom z zewnątrz. W ten sposób drugie życie odzyskują
pałace i zabudowania folwarczne. Do takich inwestorów
należą bracia Bogdan i Zdzisław Andziakowie. Kupili
oni pałac z folwarkiem we wsi Siemczyno na Pojezierzu
Drawskim. Od wielu lat prowadzą w tych obiektach prace renowacyjne. Zabudowania folwarczne, zachowując
wygląd zewnętrzny i charakter architektury wnętrz, stały
się teraz hotelem z salami konferencyjnymi. Pałac jest
zabezpieczony i czeka na odnowienie. Nie to jest jednak
w tej historii najważniejsze. Obok rewitalizacji budynków bracia Andziakowie zaangażowali się też w prace
z mieszkańcami wsi i całej okolicy. Założyli Stowarzyszenie Henrykowskie57, które organizuje imprezy kulturalne, np. mini spektakl operowy przygotowany przez
Operę Szczecińską, w którym zagrała młodzież ze wsi.
Kilka razy w roku do Siemczyna przyjeżdżają artyści.
Odbywają się tu np. występy Teatru Dramatycznego
z Koszalina i koncerty Filharmonii Koszalińskiej, a także spotkania z naukowcami. W imprezach tego typu
uczestniczy około od 50 do 150 osób. W tym więcej niż
połowa to mieszkańcy wsi.

Przykład odnowionych budynków po dawnym PGR
oraz to, że mieszkańcy mogą bez przeszkód wchodzić
na teren dawnego folwarku (w jednym z zabudowań ma
swoją remizę OSP), spowodował, że zaczęli oni odnawiać swoje budynki zachowując ich pierwotny wygląd.
Zajęli się także otoczeniem swoich posesji. W ciągu
ostatnich lat przepracowali oni kilkanaście tysięcy godzin przy porządkowaniu wsi, zakładaniu kwietników,
urządzaniu skwerów, odnawianiu świetlicy i tworzeniu
plaży nad jeziorem. Łączna wartość tych prac obliczana jest na około 500 tys. złotych. Z funduszu sołeckiego
włożono około 20 tys. Andziakowie pomagali w pracy
udostępniając ciężki sprzęt i materiały.
Wszystkie te działania zmieniają wieś i jej mieszkańców,
na początku trudno było o namówienie kogoś do pracy
na rzecz wsi, dzisiaj ludzi zaangażowanych, chętnych
do wspólnej pracy, ale także biorących udział w imprezach kulturalnych i w organizowanych tu konferencjach
jest prawie 70, w wiosce liczącej 380 mieszkańców.
Pałac, który ciągle czeka na remont, nie tyle z braku
finansów. Ile z powodu barier urzędniczych, jest wykorzystywany do organizacji wystaw i koncertów. Można
go także zwiedzać z przewodnikiem. Większość działań stowarzyszenia finansowana jest przez braci Andziaków.

Odbywają się tutaj sesje naukowe, w tym cykliczne
konferencje historyczne przy okazji Europejskich Dni
Dziedzictwa (w 2013 odbyła się wojewódzka inauguracja Dni Dziedzictwa) oraz konferencje pod hasłem
Europa Słoneczna, poświęcone energii odnawialnej. W
2013 roku odbyła się trzecia konferencja z tego cyklu.
Co roku odbywają się w Siemczynie Dni Henrykowskie.
Wydawane są Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie. W
działaniach tych biorą udział mieszkańcy wsi i okolicy,
jako ich współorganizatorzy i uczestnicy.
57 Dawna nazwa wsi to Heinrichsdorf
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Jeszcze o odnowie społeczności
i duchowości

Fot. 53, 54, 55. Renowacja zabudowań po PGR w Siemczynie

Duchowy i społeczny aspekt odnowy wsi jest szczególnie podkreślany w Dolnej Austrii i wiąże się
z wdrażaniem tam „odnowionej” odnowy wsi. Szybko

zauważono bowiem, że infrastruktura i odnowione fasady, to za mało, gdy ludzie zamykają się w domach
i w sobie. Pokażemy tu trzy przykłady działań, które łączy nastawienie na sprawy ludzkie i społeczne.
Są to działania skromne i w małej skali, realizowane
poza formalnymi programami odnowy wsi, a jednak
zbieżne z jej celami.
Pani Teresa Rysztak od sześciu lat kieruje Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju i Aktywności PieńkowoPieńkówko „Razem Lepiej”. Inicjuje i prowadzi wiele
działań dla dzieci, dorosłych i seniorów. Razem z innymi osobami ze stowarzyszenia robią więcej niż niejeden
wiejski dom kultury, czy świetlica, chociaż nawet nie
mają pomieszczenia na świetlicę. W 2012 roku w Pieńkowie stworzyli np. skwer „Pszczółkowo” a wcześniej
w Pieńkówku ulicę Biedronkową. Prowadzą konkursy
„Zochy gospochy”. Do udziału w nich zapraszają Zosie
z całej okolicy. Podczas festynu prowadzą „Zośkowe”
konkurencje w kategoriach: Zocha gospodarna, Zocha
modna, Zocha artystka oraz pokaz mody fartuszkowej.
Stowarzyszenie, nie mając swojej siedziby prowadzi
działalność wędrowną. Jego członkowie odwiedzając
świetlicę w okolicy i prowadząc tam zajęcia aktywizują
nie tylko tych, do których przyjeżdżają, ale też siebie
samych.
Pani Teresa na pytanie czy warto być aktywną odpowiada „Warto, bo swoją aktywnością wpływam na pobudzanie innych do aktywności i to właśnie najbardziej
mnie cieszy. Jestem zadowolona, kiedy widzę wokół
siebie energicznych, chętnych do działania, ożywionych i przyjaznych ludzi, Jak chcemy żeby świat był
piękniejszy a ludzie lepsi, to sami możemy coś w tym
kierunku zrobić”.
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Podobne działania podejmują panie pracujące w GOPS
w Czarnej Dąbrowce. Mogą one pracować jak się zwykle w GOPS pracuje: udzielać pomocy i kontrolować
zasadność korzystania z niej. Jednak one wybrały inną
drogę, są bardziej animatorkami i organizatorkami pracy socjalnej niż urzędniczkami. Zamiast uzależniać od
pomocy starają się na wiele sposobów aktywizować
swych obecnych i potencjalnych klientów. Pierwszym
kręgiem aktywizacji jest Klub Wolontariatu działający
przy GOPS. Tu trafiają przeważnie młodzi mieszkańcy gminy. Pomagając innym sami uczą się zaradności.
Dzięki ich pomocy pracownicy GOPS mogą zrobić więcej. Drugi krąg aktywizacji to działania Stowarzyszenia
„Lokomotywa” założonego z inicjatywy pracowników
GOPS. Projekty realizowane przez stowarzyszenie
są kolejnym wzmocnieniem i odświeżeniem zwykłych
form pomocy społecznej. Trzeci krąg aktywności to

Fot 56. Pan Kazimierz na targach Agrotravel w Kielcach
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działania społeczne samych pracowników GOPS. Jest
wśród nich wielu liderów zaangażowanych na rzecz
miejscowości, w których mieszkają oraz wsi, którymi
opiekują się z ramienia GOPS. Czwarty krąg aktywności to działania społeczne osób, które korzystały
lub dalej korzystają z pomocy GOPS. Po przejściu
wielu szkoleń stają się oni liderami w swoich społecznościach. Jednym z takich liderów jest pan Kazimierz
z Karwna, który tworzy zagrodę fantazji. Przyjeżdżają
do niego dzieci i dorośli, żeby podczas prowadzonych
tu gier i zabaw wzbogacać swoją wyobraźnię i nabierać chęci do aktywnego radzenia sobie z przeciwnościami losu.
Świetlica w Kościernicy niedaleko Białogardu jeszcze
do niedawna wyglądała i działała, jak większość świetlic w tej okolicy: zajęcia dla dzieci, obrabianie lekcji,
stół bilardowy. Zmiana przyszła wraz z udziałem rady
sołeckiej z Kościernicy w projekcie Europejska Akademia Sołtysa58. W ramach tego projektu każdy z zespołów reprezentujących sołectwo miał wypracować
swój pomysł na działanie i to działanie zrealizować,
mając na ten cel 1000 zł. Zadanie nie było łatwe, ponieważ działanie miało być nowatorskie a przy tym
miało angażować i wzbogacać duchowo społeczność
wsi oraz otwierać na przyszłość. W realizacji tego zadania pomagał Kościernicy pan Mirosław Wasilewski
szef LOK z Białogardu. Zaczęło się od pomysłu na
zajęcia politechniczne i robienie modeli samolotów.
Szybko okazało się, ze jest to zajęcie dla najbardziej
wytrwałych i, jak na zasoby projektu, dość kosztowne.
Wtedy przyszedł pomysł, że zamiast klejenia mode58 Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demo-

kracji Lokalnej ze Szczecina.

Fot 57. Zagroda Fantazji

li będą robione samoloty papierowe. Okazało się, że
w tej kategorii organizowane są różne zawody, postanowiono zorganizować takie zawody w Kościernicy.
Nadarzyła się jednak okazja, żeby zawody przeprowadzić w powiatowym Białogardzie. Pierwszy chyba raz
świetlica wiejska i rada sołecka organizowały imprezę
dla powiatowego miasta. Zawody się udały. Burmistrz
Białogardu chce razem z LOK i Kościernicą organizować kolejne zawody, może nawet mistrzostwa Polski.
Niedaleko Białogardu jest lotnisko wojskowe, papierowymi samolotami zainteresowali się także piloci
z jednostki lotniczej. Niecały miesiąc później zawody
samolotowe odbyły się w Kościernicy. Pan Mirek opowiadając o nich powiedział, że najpiękniejsze w tych

zawodach było to, że brały w nich udział dzieci i dorośli, panie i panowie. Nie liczył się wiek, nie liczyła się
sprawność fizyczna, był to sport dla wszystkich. Nie
trzeba się było specjalnie ubierać, można było wystartować z marszu. „Tego dnia – powiedział pan Mirek
- poczułem co to jest wspólnota”. Najciekawsze w tym
przedsięwzięciu było to, że prawie nic nie kosztowało.
Nie było na co wydać przeznaczonych na ten cel pieniędzy. Od kiedy zaczęły się samolotowe zajęcia świetlica w Kościernicy nie jest już zwykłą świetlicą, teraz
jest to „Świetlica wysokich lotów”.
Odnowa wsi bez odnowy jej gospodarki niewiele znaczy, przekonują się o tym Niemcy, którzy pięknie odno107

W poszukiwaniu specyfiki
Tych kilka przykładów pokazuje bardzo niewielki wycinek przedsięwzięć związanych z trzecim nurtem odnowy wsi. Opowiedziane tu historie dotyczą przeważnie
miejsc oddalonych od głównych centrów rozwoju oraz
województw, w których nie prowadzi się regionalnych
programów odnowy. Jest to jakby spojrzenie z boku,
z oddalenia na to, co dzieje się w głównym nurcie.
Wydaje się, że w uruchamianiu ludzi i ich potencjałów
można upatrywać szansy na „odnowienie” odnowy polskiej wsi. Załatwianie spraw za ludzi, budowanie im
świetlic i chodników oraz robienie festynów, to za mało
by odnowić wieś.
Fot.58, 59. Zawody samolotowe w „Świetlicy wysokich lotów”

wili wsie w dawnym NRD. W wielu tych wsiach z roku
na rok ubywa mieszkańców, którzy w poszukiwaniu
pracy i lepszych szans opuszczają swoje wsie. Jedną
z możliwości tworzenia dodatkowego, a w niektórych
przypadkach, nawet podstawowego źródła utrzymania jest tworzenie gospodarstw edukacyjnych, przygodowych, artystycznych a także terapeutycznych.
Gospodarstwa takie pomaga tworzyć w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział Kraków.
Pod koniec 2013 roku w sieci zagród edukacyjnych
zarejestrowanych było 113 gospodarstw. Jednym
z nich jest „Gospodarstwo w Labiryntach” położone
w Paprotach – wiosce labiryntów, należące do państwa Rybickich. W gospodarstwie prowadzone są
zajęcia rozwijające postawy twórcze i kompetencje
społeczne w formie gier terenowych i labiryntowych.
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Fot 60. Zajęcia w labiryntowym gospodarstwie

Są tu także warsztaty rękodzielnicze i lekcje biologii w naturze. Dodatkową atrakcją gospodarstwa jest
disc – golf. Zajęcia prowadzone są w przystosowanych do tego celu budynkach gospodarczych oraz
w lesie i na łące.
Rocznie odwiedza Paproty kilka tysięcy osób. Z usług
gospodarstwa korzystają nie tylko dzieci. Prowadzone są tu szkolenia dla firm oraz plenery artystyczne.
Właściciele gospodarstwa zapraszani są także do prowadzenia zajęć na zewnątrz, np. kilka razy podczas
Targów Czasu Wolnego w Gdańsku. Dodatkową ofertą gospodarstwa jest produkcja koszy do disc – golfa.
Paproty odwiedza także wiele grup studyjnych, w tym
grup z zagranicy. W 2013 roku byli tam Tunezyjczycy, którzy uczyli się jak zarabiać na labiryntach. Pani

Iwona Rybicka została też zaproszona do Tunezji, żeby
tam opowiedzieć o swojej drodze do roli edukatorki
i o zarabianiu na wiedzy i emocjach w warunkach wsi.
Gospodarstwo w Labiryntach tworzone jest od 2005
roku. Powstaje wysiłkiem rodziny Rybickich i ich przyjaciół, bez dotacji. Jedynym wkładem była tu pomoc doradcza i szkoleniowa. Utworzenie tego gospodarstwa
jest bowiem jednym z efektów projektu tworzenia wiosek tematycznych w ramach programu Equal.

Większość z pokazanych tu działań charakteryzuje kreatywność, spontaniczność i ewolucyjny rozwój. Działania takie z trudem mieszczą się w formalnych ramach
programów i projektów. Lepiej wypadają jednak w zderzeniu ze zmiennymi realiami współczesności. Formalne
zasady i struktury nie są najmocniejszą stroną polskiej
odnowy wsi. Tam gdzie są zbyt sztywne i nastawione na
twarde efekty, ich działanie zawodzi. Twórcze, wielowymiarowe i obejmujące różnorodne dziedziny działania,
częściej są podejmowane przez osoby prywatne i poza
strukturami projektów, niż w ich ramach.
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Rozdział V

Czynnik rozwoju

Cechy dobrego projektu
odnowy wsi

O powodzeniu projektu decyduje jego realna zdolność
przyczyniania się do rozwoju, a nie tylko realizacja potrzeb przedstawionych we wniosku o dotację, czy skala
działań. O tym, że projekty odnowy wpływają na rozwój
decyduje to, na ile wykorzystują i wzbogacają lokalne
zasoby. Wpływa na to także ich jakość, rozumiana jako
funkcjonalność, innowacyjność, powiązanie z innymi
przedsięwzięciami, wniesiona wartość dodana – wpływ
projektu na całość procesu odnowy (jego komplementarność do innych działań).

Określeni adresaci

Specyfika miejsca

Dobry projekt ma określonych adresatów, którzy korzystają z jego wyników, czerpią z niego korzyści, są
w jego ramach aktywni. Przykładowo, warunkiem dobrych projektów inwestycyjnych w ramach odnowy wsi
jest skupianie się na potrzebach i działaniach ludzi,
którym inwestycja ma służyć, a nie tylko na potrzebach inwestora, czy na poprawnym formalnie spożytkowaniu dotacji. Można powiedzieć, że przestrzenie
działań w ramach takiego projektu nie są „sterylne”.
Przeciwnie, wszędzie widać ślady pracy użytkowników, ma się wrażenie, że ludzie dopiero odeszli od
zajęć. Dla odróżnienia, źle pomyślane realizacje, często efekt zwykłego chciejstwa, niedługo po hucznym
otwarciu stoją puste. Nowe pomieszczenia pachną
jeszcze farbą. Choć może obiekt i przestrzeń nie jest
brzydka, to jest źle, gdyż miejsce nie funkcjonuje, nie
ma żadnego oddziaływania, nie powstaje wokół niego środowisko użytkowników – dotknął je „syndrom
pustych świetlic”.

Dobry projekt jest też nośnikiem idei odnowy wsi w odniesieniu do konkretnego miejsca, w którym jest realizowany. Jest wizytówką dążeń mieszkańców, świadectwem przestrzeganych i kultywowanych wartości.
Związek projektu odnowy wsi z miejscem, w którym ma
być realizowany winien być czytelny. Jeżeli odnosi się
wrażenie, że projekt mógłby powstać w dowolnym miejscu, w dowolnej wsi lub w mieście, to znaczy że niespecjalnie się udał. Dotyczy to zarówno działań związanych
z dziedzictwem kulturowym miejsc (np. odnowa krajobrazu wsi) jak i działań bardziej standardowych, które

Dobry projekt odnowy wsi

Projekty odnowy wsi są tworzywem rozwoju, urzeczywistniają cele, jakie wyznaczyła sobie wiejska wspólnota. Wiedza, co jest dobrym projektem i czym się kierować, by taki
projekt stworzyć, czyni proces odnowy wsi efektywnym.
W świetle doświadczeń 15 lat odnowy wsi w Polsce,
można przedstawić szereg cech, które składają się na
jakości projektów. Dobry projekt to zatem taki, który ma
określonych odbiorców, jest czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej, wykorzystuje i wzmacnia specyfikę
miejsca, ma dobry wpływ na swoje otoczenie (zarówno
społeczne jak i architektoniczne), jest celowy i użyteczny, i wreszcie – jest wyjątkowy, wyrasta ponad przeciętność, a przy tym jego koszty są adekwatne do warunków, w jakich jest podejmowany.
Przykładem dobrych projektów odnowy wsi mogą być
działania podejmowane w ramach tworzenia wsi tematycznych.
Działania te mają charakter oddolny, prowadzone są
metodą małych kroków, kolejne etapy przedsięwzięć
wynikają z poprzednich. Do pracy przy tworzeniu wiosek tematycznych angażowana jest społeczność wsi
i partnerzy z zewnątrz.
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Fot. 61. Są jeszcze

powielają sie w wielu miejscach, jak np. tworzenie placów zabaw. O jakości i wielowymiarowej użyteczności
takiej inwestycji świadczy to na ile została ona zaprojektowana w związku z miejscem, w którym powstaje – jak
oddaje specyfikę miejscowości.

Dobry wpływ na otoczenie
Każde materialne przedsięwzięcie modyfikuje przestrzeń – jest ona postrzegana i użytkowana inaczej,
zyskuje, bądź traci na wyglądzie i ocenie przydatności. Dobry projekt przestrzeń tę wzbogaci – ożywi, zły
– zuboży (zdegraduje). Samą swą obecnością projekt
wywiera wpływ na otoczenie i ludzi, zmienia ich zwyczaje lub pozostaje obojętny. Wynika to z jego cech:
formy fizycznej (kształtów, detali, materiałów, faktury
i kolorystyki), lokalizacji, skali realizacji oraz związków z bliskim i dalszym otoczeniem. Tym oddziałuje niejako pasywnie, lecz długotrwale. Właściwości
rewitalizacyjne projektu są bardzo istotne, bowiem
efekt urządzenia przestrzeni, komponowania lub
dekompozycji, jest długotrwały. Na długo rozstrzyga
o charterze miejsca, wzmacnia lub znosi jego tradycję, dodatnio lub ujemnie wpływa na wizerunek wsi,
rodzi poczucie utożsamienia lub odpycha. Właściwości rewitalizujące projektu to suma walorów respektujących specyfikę miejsca i jego konteksty przestrzenne, historyczne i kulturowe:
1. walory architektoniczno-estetyczne, to forma, bryła
projektu, detale, tworzywo, faktura i kolorystka,
2. poszanowanie tradycji miejsca, to nawiązanie powyższymi cechami do lokalnych/regionalnych tradycji, wartości i symboli,

takie miejsca
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Inne nie mniej ważne projekty tego typu to te, które pełnią rolę centrum duchowego, kotwicy tożsamości wspólnoty, są źródłem wszystkich działań i odniesieniem dla
innych działań.Taką rolę pełni Farska Stodoła w Biedrzychowicach. Parafialna stodoła, udostępniona przez
proboszcza, stała się centrum wspólnych działań. Stopniowo remontowana i adaptowana, najpierw pomieściła
salkę spotkań z kominkiem i kuchennym zapleczem,
a następnie wiejskie muzeum. Kilka funkcjonalnie wydzielonych przestrzeni mieści wyjątkowo bogate zbiory
opowiadające historię wsi i życia jej mieszkańców. Pośród tych pamiątek odbywają się biesiady i uroczystości
– celebracja wiejskiej wspólnoty.

3. komponowanie z otoczeniem, to wpisanie się projektu we wnętrza krajobrazowe – dostosowanie do
wyglądu otoczenia lub świadome wyróżnienie się
i wniesienie nowych wartości,
4. walory użytkowe projektu, to jego jakość rozumiana
jako stopień w jakim realizuje potrzeby użytkowników.
Dobry projekt ma przemyślaną lokalizację, porządkuje – na nowo organizuje przestrzeń fizyczną, często
również społeczną, ułatwia życie. Zmiana jest odczuwalna poprzez prostą konstatacje, że jest lepiej. Bywa,
że projekt dla zaspokojenia potrzeb publicznych jest
realizowany w dowolnym miejscu, byle miejsce to było
gminne. Nowe obiekty powstają często poza centrum,
wręcz na uboczu. Jednocześnie w środku wsi jest
często wiele pustostanów i miejsc, które straciły dotychczasowe funkcje (np. zabudowania gospodarcze).
Choć nie są gminne, warto ponieść wysiłek, by je pozyskać i wykorzystać. Nowa inwestycja jest unikalną
okazją, by centrum zacząć tworzyć. Kryzys centrów
wielu polskich wsi sprawia, że tylko bardzo poważne
powody usprawiedliwiają rezygnację z szans ich rewitalizacji i ożywienia.
Centrum pozwala na wymianę dóbr i kształtowanie relacji społecznych. Należy je rozumieć dosłownie i w przenośni. W znaczeniu dosłownym mówimy o wiejskim
rynku – miejscu identyfikacji mieszkańców z wsią, zachęcie do pobytu i nawiązywania relacji, o tworzeniu
wizerunku, specyfice i rozpoznawalności. To również
miejsce udostępniania informacji, infrastruktury bytowej
oraz zaspokajania potrzeb wyższych. Skoro atrakcyjna,
ożywiona przestrzeń przyciąga ludzi – klientów, można
więc rozwijać handel, usługi komercyjne i publiczne.
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Teren przyległego ogrodu został dostosowany do spotkań i festynów. Leżący po sąsiedzku obiekt gospodarczy mieści obecnie przeniesiony w to miejsce piec chlebowy, nieodległy spichlerz stał się miejscem do szkoleń
i wystaw.

Celowość i użyteczność

Fot. 62, 63, 64. Farska Stodoła w Biedrzychowicach. Komisja konkursu „Piękna wieś opolska”, Archiwum UMWO)

Projekt ma nie tylko „ładnie wyglądać i robić wrażenie”,
przede wszystkim ma wypełniać rolę, dla której powstał.
Wynika to z cech wewnętrznych projektu – zaplanowanych funkcji. Im więcej komplementarnych funkcji, tym
więcej użytkowników indywidualnych i grup, szersze
oddziaływanie projektu. Walory użytkowe szybko się wyczerpują, gdyż zmieniają się społeczne potrzeby uzasadniające stworzenie projektu. Jeszcze niedawno wiejskie
świetlice były wykonywane z myślą o weselach i innych
dużych uroczystościach rodzinnych. Dziś niemal każda
para korzysta z domu weselnego dysponującego rozbudowaną infrastrukturą i oferującego kompleksową usługę.

Wielkie sale świetlic, wykorzystywane kilka razy w roku,
są niemal zbędne. W to miejsce potrzebne są obiekty
pełniące rolę centrów aktywności wiejskiej, złożone z kameralnych pomieszczeń klubowych oraz przestrzeni dla
warsztatów i szkoleń (z multimediami i Internetem) do
pracy grup zainteresowań i wiejskich organizacji. Ogółowi atrakcyjność może zapewnić salka fitness, rytmiki, siłownia czy nowoczesna biblioteka dysponująca zbiorami
multimediów i miejscami do pracy i gier. Wobec szybkich
zmian technologicznych i oczekiwań odbiorców (dotyczących obecnie w równym stopniu i miast i wsi) inwestycje
szybko się starzeją. Stąd ważne jest, by od początku były
bardzo atrakcyjne, a to zapewnia niecodzienny pomysł
i dobry standard wykonania.
O użyteczności i trwałości inwestycji świadczy zatem
także innowacyjność – warto tu odwoływać się do światowych trendów i standardów w realizacji danego typu
przedsięwzięć, w przeciwnym razie grozi nam sytuacja,
w której już na wstępie obiekt będzie przestarzały.

Ponad przeciętność
Dobry projekt wyróżnia się ponad przeciętność i rozpowszechnioną praktykę. Twórcze podejścia do projektu
przynosi wartość dodaną – efekty specyficzności, modelowości lub innowacyjności. Specyficzność oznacza
rozwiązanie niestandardowe, swoiście odpowiadające
na potrzeby lub uwarunkowania lokalne. Modelowość
wyraża się możliwością multiplikacji ze względu na
wysoką, godną naśladowania jakość rozwiązań. Innowacyjność, to ciekawy pomysł na formę, niespotykane
dotąd połączenie funkcji lub sposobów użytkowania, łączenie sfer, które dotąd nie miały ze sobą związku.
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umożliwiające spotkanie się mieszkańców i przyjezdnych – odczytano oczywistą potrzebę rozmowy osób
odwiedzających groby, spotykających się niekiedy po
latach. Takie innowacje społeczne wyznaczają nowe
wzorce zachowań i zaspokajania potrzeb.

Fot. 65. Leśny plac zabaw – Saksonia

Dobry projekt daje impuls rozwojowy i poprawę konkurencyjności miejscowości, a nawet większego obszaru
(zob. tab. 9). Ponadto projekty z wartością dodaną w postaci wyjątkowych, oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań są źródłem inspiracji, kształtują spojrzenie na rozwój
obszarów wiejskich, wyznaczają nowe, podlegające upowszechnieniu podejścia i rozwiązania. Cennym efektem
nieprzeciętnych projektów jest oddziaływanie ponad skalę miejscowości, przyciąganie odbiorców z zewnątrz oraz
kreowanie wizerunku miejscowości, a nawet regionu.
Aby zilustrować cytowaną tabelę przedstawiamy projekt, który nie wymagał wielkich nakładów. Istotą jego
było twórcze myślenie i wykorzystanie miejscowych zasobów.
Można go zaliczyć w poszczególnych kategoriach do:
nowatorskich, ponadregionalnych, o walorach poprawiających wizerunek wsi.

Świetlica pod „Gołębim skrzydłem”
w Kołaczu I (zachodniopomorskie)
Fot. 66. Plac zabaw w mieście wina

Przykładową innowacją w zakresie odnowy wsi jest
połączenie domów seniora (dziennego pobytu osób
starszych) z przedszkolami (Dolna Austria). W Nadrenia-Palatynat przy wiejskich cmentarzach są miejsca
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W Kołaczu, niewielkiej wiosce wśród lasów, znajduje się biblioteka, która pełni rolę świetlicy wiejskiej.
Budynek jest odnowiony i skromnie wyposażony.
Zajęcia prowadzi pani Ewa, która organizuje zajęcia
świetlicowe dla dzieci. Pani Ewa jest osoba ambitną

Tab. 9. Projekty ze względu na ich wartość dodaną i potencjał rewitalizacyjny

Projekt:

Wartość dodana

Efekt rewitalizacyjny

brak – rozwiązania nieadekwatne lub przestarzałe

brak – powiększenie deficytów,
pogorszenie konkurencyjności

typowy /standardowy
(akceptowalny)

brak – odtwórcze, powszechnie stosowane rozwiązanie

mały – wyrównanie deficytów, lecz brak
poprawy konkurencyjności

specyficzny
(dobra praktyka pod rozwagę)

istotna lokalnie – atrakcyjne, niestandardowe podejście do potrzeb lub uwarunkowań lokalnych, kreujące wizerunek miejscowości,

modelowy
(zalecane upowszechnienie)

istotna regionalnie – rozwiązanie ustalające nowy
wzorcowy standard zaspokajania potrzeb społecznych oraz / lub kształtowania przestrzeni,

nowatorski
(inspiracja twórczych poszukiwań)

istotna ponadregionalnie –unikalne, odkrywcze
podejście do zaspokajania potrzeb i kształtowania
przestrzeni,

substandardowy
(zły przykład)

wysoki – poprawa konkurencyjności

bardzo wysoki – wybitna poprawa
konkurencyjności

Źródło: opracowanie R. Wilczyński

i chciałaby, aby przychodziła do świetlicy cała wieś.
Pierwsze większe przedsięwzięcie, jakie udało jej się
z sukcesem zorganizować, to była wystawa starych
sprzętów będących w posiadaniu mieszkańców wsi.
Na jej prośbę właściciele udostępnili stare żelazka,
naczynia kuchenne kołowrotki itp. Na wystawę przyszła cała wioska. Było to działanie jednorazowe. Niemniej mieszkańcy docenili istnienie świetlicy. Po dokładnej analizie zasobów wsi okazało się, że bardzo
wielu mieszkańców hoduje gołębie pocztowe. Pani
Ewa zorganizowała więc w bibliotece specjalną półkę z wydawnictwami dla hodowców gołębi, zorganizowała też z nimi spotkanie i festyn, podczas którego
hodowcy wypuścili jednocześnie 1000 gołębi. Widok
był niespotykany. Na festynie został przeprowadzony
również konkurs kulinarny na najsmaczniejsze „gołąb-

ki”. Festyn połączony był z gminnymi dożynkami, na
których były władze lokalne. Pani Burmistrz Połczyna
Zdroju zaproponowała, żeby mieszkańcy Kołacza zorganizowali podobną imprezę w mieście. Wkrótce po
festynie powstał pomysł, żeby w Kołaczu zorganizować spotkanie hodowców gołębi pocztowych oddziału
Połczyn Zdrój. Pokazane były puchary, wręczone nagrody. W świetlicy zimą realizowany był projekt adresowany do dzieci zatytułowany „Podniebni listonosze”,
w ramach którego wykonana została „gołębia” dekoracja (gołębie „mieszkają” nawet w toalecie). Też torty na
różne okazje bywają gołębie. Do świetlicy przychodzi
teraz wielu mieszkańców, przychodzą, co jest ważne,
także mężczyźni. Miejsce znane jest ze swych działań, maleńki Kołacz przestał być anonimową wioską,
a pani Ewie gołębie dodały skrzydeł.
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Poprzez projekt nieprzeciętny wieś wychodzi z cienia, spotyka się z zainteresowaniem, uzyskuje zaskakujące możliwości. Na projekty przeciętne, bez
wartości dodanej, szkoda środków. Z perspektywy
odnowy wsi są stratą pieniędzy bo nie przyczyniają
się do rozwoju, poprawy wizerunku czy krajobrazu
(a często go nawet szpecą). Czy jest recepta na
projekt nieprzeciętny? Może podpowiedzią będzie
praktyka projektowania placów zabaw przez dzieci.
Czynią to w oparciu o nieskrępowaną wyobraźnię –
nie wiedzą, że czegoś się nie da. W rzeczywistości
zdarzy się tylko to, co najpierw powstanie w głowach.
Świetną glebą dla wzrostu projektów nieprzeciętnych
jest specjalizacja wsi, a w szczególności koncept na
wieś tematyczną.
Z Poradnika Radnego i Sołtysa na rok 2013.
(…) kostka typu polbruk układana w szaro-czerwony
pasiak lub wzorki na chodnikach, parkingach i placach.
Długie proste odcinki ciągów pieszych i rowerowych,
wykonane ze wspomnianych już betonowych kształtek
i uwypuklone krzykliwą kolorystyką, przynoszące efekt
dekompozycji wiejskiego krajobrazu, szczególnie drastyczny w terenie leśnym i łąkowym oraz w obrębie alei
starych drzew. (…) Odgradzane ich od jezdni metalowymi, czerwono – białymi barierami jeszcze zwiększa efekt
rozbijania przestrzeni. (…) Nawierzchnie ulic i chodników
zajmują całą przestrzeń od ściany do ściany budynków
lub pomiędzy ogrodzeniami. Brakuje pasów lub wysp

się właśnie sztampowość i nieadekwatność form względem specyfiki wsi i tradycji konkretnego miejsca (miejska, zunifikowana stylistyka, stosowanie najtańszych
i sztucznych materiałów, brak panowania nad dekoracjami i kolorystyką). Grzechy te skrupulatnie wylicza
„Poradnik Radnego i Sołtysa na rok 2013”.
Podobne błędy dotyczą placów i parkingów. Bez zastosowania wysp zieleni, z krzewami i niskimi drzewami,
pozostają one wielkimi, monotonnymi powierzchniami.
Efekt brzydoty często pogłębia szarość materiałów
i wspomniane już kolorowe wzorki o przypadkowej
stylistyce.
Zieleń, bez względu czemu ma służyć dany teren,
przybiera formę monotonnych szpalerów, głównie tzw.
iglaków. Brak gatunków liściastych i miejscowych, nie
wspominając o rodzimych drzewach owocowych. Nasadzenia są przypadkowe, widać umiejętność stosowania luźnych kompozycji. Miejsca reprezentacyjne
i centra wsi dotyka nadmiar dekorów, nadużywanie murowanych form podziału przestrzeni, niedookreślenie
ich funkcji, dziwaczność dominant, „bogactwo” wzorów
i materiału, naśladowanie placów miast. Brakuje elementów swojskich – związanych z tradycją i historią
wsi, akcentujących i wzmacniających tożsamość. (….)
Skwery zajmuje geometrycznie kształtowana zieleń na
wzór ogrodów francuskich, a „zdobią” pseudoklasycystyczne fontanny, wzorowane na miejskich lub przypałacowych.

gruntu na wprowadzenie kwiatów lub pnączy.

Lista błędów popełnianych w realizacji projektów odnowy wsi jest niestety długa. Na plan pierwszy wysuwa
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Podobnie miejska jest stylistyka oświetlenia czy też
systemów informacji wizualnej. Mała architektura bywa
przypadkowa i sztampowa. Ławki, zamiast stanowić

Fot.67.Centrum wsi wybrukowane polbrukiem, reszta to parking

Fot.68. Takie otoczenie nie wpływa korzystnie na integrację mieszkańców wsi

element wydzielonych skwerów, stawiane są tuż przy
chodniku, ich ustawienie na skwerach nie sprzyja kontaktowi i rozmowie. Brak w przestrzeni publicznej miejsc
ustronnych dla spotkań większych grup osób. Rzadko
są eksponowane wiejskie pompy, studnie i poidła, stare
urządzenia gospodarskie, rzeźby bądź wytwory artystycznego rękodzieła.
Brak otwartości i demokratyzacji przestrzeni, podobnie jak dbałości o osie widokowe. Tolerowane są słupy
i trakcje napowietrzne, których pozostawienie niweczy
efekt prac. Nagminnie nadużywa się ogrodzeń, murków i płotków, często murowanych z cegły lub fatalnych prefabrykatów. Ogradzana jest większość placów
zabaw, zwykle wyposażanych w typowe, „przepisowo
bezpieczne” urządzenia o krzykliwej kolorystyce. Projektowanie i zagospodarowanie terenów „do granicy
opracowania” tworzy kontrasty pomiędzy „nowym”
a „starym”, podkreśla fasadowość i brak autentyzmu
przedsięwzięć”.

Dobry projekt nie musi dużo kosztować
Mówiąc o projekcie myślimy z reguły o budowaniu, pieniądzach, kosztach utrzymania. Wcale tak nie musi być.
Dobry projekt to ten, który możemy zrealizować bez, lub
dzięki minimalnym nakładom, a jego efekt integruje, inspiruje, buduje kapitał społeczny wsi i na dodatek może
przynosić dochody. Przygotowanie takiego projektu wymaga również kapitału, ale jest nim chęć do działania,
współpraca, kreatywność, zdolność do nawiązywania
kontaktów i zjednywania sprzymierzeńców. Czasem
jest to znacznie trudniejsze od podejmowania działań
inwestycyjnych. A po zakończeniu budowy i tak trzeba
wrócić do twórczego myślenia, jak naszą inwestycję
wykorzystać, aby nie stała pusta. Możemy jednak zrobić „coś z niczego”. To „coś” będzie spełniało wszystkie
kryteria dobrego projektu, będzie nowatorskie, modelowe, ponadregionalne, poprawi konkurencyjność wsi
i całego regionu, zaktywizuje mieszkańców i doda nowych impulsów do rozwoju miejscowości.
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Tworzenie wsi tematycznej jako
projekt odnowy wsi
Wieś tematyczna to taka, która ma jasno określony
temat rozwojowy. Temat wsi to kierunek działań, idea,
która określa jej rozwój – nadaje mu dynamikę. Temat
rozwojowy jest zawsze wybrany przez społeczność
i jej liderów, choć często wpływ na jego wybór mają też
zewnętrzni facylitatorzy. Temat powinien bazować na
miejscowych zasobach materialnych i niematerialnych
(m.in. dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze). Powinien
być również komplementarny do lokalnej specyfiki (np.
pasje i umiejętności mieszkańców). Aby tworzenie wsi
tematycznej było dobrym projektem odnowy, myślenie
o dopasowaniu podejmowanych działań do tematu powinno być nowatorskie – musi wykorzystywać twórcze
myślenie w połączeniu z autentycznym zaangażowaniem uczestników projektu.

Inicjowanie wsi tematycznej
Na wstępnym etapie tworzenia wsi tematycznej społeczność lokalna jak i lokalne struktury władzy muszą
przełamać stereotyp myślenia o odnowie wsi koncentrujący się na budowie chodników, inwestowaniu w nieruchomości. Muszą się przekonać, że korzystnie byłoby,
gdyby planowane inwestycje podporządkowane było
wiodącemu tematowi. Gdyby w związku z tym mogły
być wykorzystywane w rozwoju gospodarczym i społecznym wsi, a nie służyły wyłącznie np. skutecznemu
pozyskiwaniu środków – czyli de facto same sobie.
Innym problemem jest słabość kapitału społecznego
naszych wsi, niedostatek współpracy, konfliktowość.
Stąd podkreślić należy, że pierwszym etapem tworzenia wioski powinny być działania na rzecz integracji
mieszkańców.

Wioska o wyraźnie zdefiniowanym temacie jest zauważalna, buduje swoją markę, poprawia konkurencyjność. Do takiej wioski sprowadzają się nowi mieszkańcy, rosną ceny gruntów. Inwestycje realizowane
w ramach programu odnowy wsi są z reguły trafione,
ponieważ są adresowane do konkretnych odbiorców
– stanowią bazę do działalności prowadzonej przez
mieszkańców w ramach oferty wioski tematycznej.
W proponowanym tutaj ujęciu model wsi tematycznej
stanowi zatem przestrzeń dla realizowania dobrych
projektów odnowy wsi.

Utworzenie wioski tematycznej, to w przewadze inicjatywa oddolna, wynikająca z potrzeb mieszkańców.
W proces z reguły zaangażowane są organizacje pozarządowe lokalne, czasem ponadlokalne. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych
założyło 10 wiosek, podpisało z nimi umowę partnerską, wspiera ich działalność już poza zrealizowanymi
projektami. Podobnie działa Fundacja Ekologiczna
„Zielona Akcja” z Legnicy, która wspiera tworzenie sieci
wiosek tematycznych na Dolnym Śląsku, pod hasłem
„Wioski z pomysłem”.

Oczywiście jest to założenie idealne. Powiedzieć należy, że tworzenie wioski tematycznej jest procesem
napotykającym na wiele problemów zarówno na etapie
inicjowania jak i zarządzania rozwojem.

Tego typu inicjatywy oddolne nie zawsze są mile widziane przez władze lokalne, które mają swój pomysł
na rozwój. Pozytywnym przykładem jest Wójt Gminy
Hrubieszów, wielki orędownik wiosek tematycznych.
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Poważnym problemem jest brak zorganizowanego systemu doradztwa dla wszystkich, którzy chcą stworzyć
wioskę tematyczną. W tej chwili doradztwo jest rozproszone i nie ma charakteru systemowego.

Zarządzanie rozwojem wsi tematycznej
Rozwój wioski tematycznej ma formę organiczną. Można powiedzieć, że pomysł na stworzenie wioski tematycznej jest przestrzenią, która generuje wiele różnych
projektów – od indywidualnych inwestycji do projektów
tworzonych przez całe społeczności. Różnorodność
sposobów działań sprawia, że tworzenie wsi tematycznej wymyka się jednoznacznemu określeniu formy
zarządzania. Bywa, że jest to inicjatywa podejmowana
całkowicie oddolnie przez grupę mieszkańców lub pojedynczych gospodarzy, którzy stają się swego rodzaju inwestorami wsi. W innych sytuacjach impulsem do
tworzenia wsi mogą być działania inicjowane i wspierane zewnętrznie na zasadzie subsydiarności.
Różnorodność sposobów powstawania i zarządzania
rozwojem wsi tematycznych może stanowić o sile tego
modelu, która płynie z możliwości każdorazowego dostosowywania go do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.
Prof. Maria Mendel (Uniwersytet Gdański) porównuje
miejscowości tematyczne do układów rizomatycznych.
Nawiązując do systemu nadziemnych i podziemnych
korzeni roślin typu perz, wskazuje na właściwości systemów otwartych, w których ważne są połączenia,
a jednocześnie autonomia jednostki i grupy. Natura
dobrego projektu polega wobec tego na tym, że jest
on strukturą otwartą. W każdej chwili ktoś może zacząć

podejmować nowe działania, ktoś może się wycofać.
Każdy z mieszkańców może od siebie coś zaproponować, stając się podmiotem działania60.
Trudnym wyzwaniem w rozwoju wsi tematycznej jest
często nie tyle znalezienie tematu rozwojowego, co
jego twórcze rozwinięcie – interpretacja tematu, która
ma służyć wypełnieniu go ciekawą dla odbiorców treścią. Można powiedzieć, że temat rozpatrywany jest
zwykle na poziomie podstawowym. Takie podstawowe
działania to np. stawianie witaczy, elementów małej architektury czy organizacja festynu. Pierwsza blokada
pojawia się już przy organizacji tematycznego festynu.
Często jest on przygotowywany „jak zwykle”, z niewielkimi akcentami tematyzacji.
Tworzenie wsi tematycznej nie musi być w każdym przypadku podporządkowane przygotowaniu oferty rynkowej. W niektórych wioskach mieszkańcy nie są zainteresowani posiadaniem takiej oferty i oczywiście wioska
nie musi jej przygotowywać. Mieszkańcom często wystarcza życie w ciekawej miejscowości, bycie z „Takiej
Wioski”, uczestniczenie w ciekawych imprezach, budowanie marki miejscowych produktów i specjalności. Np.
Chudoba, Wioska Dekarzy – woj. opolskie promuje poprzez tematyzację etos zawodu dekarza, Mędromierz,
Wioska Miodowa, ma misję popularyzacji małych pasiek przydomowych.
W toku rozwoju wsi tematycznej mieszkańcy wzmacniają wspólnotę wokół działań z zakresu odnowy wsi i po-

60 Por. M. Mendel, O sensie i bezsensie miejscowości tematycznych,
(w:) B. Głuszak (red.),Tam, gdzie miejsca mają duszę, ESWiP, Elbląg
2012, s. 124 – 125.
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noszą za nią odpowiedzialność. Jednocześnie każdy
z mieszkańców może w obrębie działań „tematycznych”
poszukać dla siebie czegoś, co będzie mu sprawiało
satysfakcję, co będzie go rozwijało. W ten sposób pojawiają się we wsi nowe talenty, odkrywają umiejętności.
Wyłaniają się także liderzy, którzy w innych warunkach
nie mieliby okazji odkryć swoich zdolności przywódczych, np. pan Kazik z Karwna (Wioska Fantazji) odkrył
w sobie talent rzeźbiarski, wyspecjalizował się w rzeźbieniu ptaków i prowadzi „Zagrodę Fantazji”.

Wykres 6. Powstawanie nowych wiosek tematycznych (spośród tych, które nadal działają)

Fot. 69. Rzeźby
p. Kazika

Źródło: A. Kłoczko-Gajewska, Thematic Villages in Poland – a Brief

Kłoczko-Gajewskiej61 (por. wykres7) wskazują na duże
zróżnicowanie form organizacji projektów tworzenia wsi
tematycznych. Ponad połowa z nich powstawała w wyniku inicjatyw lokalnych organizacji pozarządowych
(57%). Aż 33% to inicjatywy bez wyraźnie określonej
formy prawnej. Najsłabiej reprezentowane są na tym tle
przedsięwzięcia biznesowe (por. wykres 2). Różnorodność form organizacji wiosek tematycznych, wyrażona
zwłaszcza przez odsetek wiosek tworzonych bez określonej formy prawnej, wskazuje wyraźnie na oddolny
charakter tych inicjatyw. Może to świadczyć o tym, że
forma organizacji tego typu przedsięwzięć jest każdorazowo dopasowywana do lokalnych warunków.
Wykres 7. Forma prawna wiosek tematycznych
działających w Polsce w 2013 roku

Overview, materiał przygotowany do druku.

2. Wioski tematyczne w Polsce
W latach 2003–2013 w Polsce inicjatywę utworzenia
wioski tematycznej podjęło ponad 100 środowisk wiejskich. Obecnie działa ich około 68 (por. wykres 60).
Aktywność mieszkańców wsi tematycznych dotyczy
różnych poziomów – od rozbudowanej, wieloskładnikowej oferty (np. Wioska Hobbitów, Wioska Górnicza),
po działania nakierowane bezpośrednio na interes
społeczności lokalnej (np. stowarzyszenie w Iwięcinie
– Wioska Końca Świata – prowadzi szkołę społeczną,
remontuje kościół i tworzy cysterską izbę muzealną). Ta
różnorodność form działań jest zgodna ze wskazaną
wcześniej cechą dobrych projektów odnowy wsi. Działania te są każdorazowo dopasowywane do specyficznych warunków i potrzeb społeczności lokalnych.
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Od roku 2007, w ślad za wypracowanym i przetestowanym modelem wiosek tematycznych w województwie zachodniopomorskim (patrz: wioski tematyczne powstałe
w ramach partnerstwa „RAZEM”), zaczęło powstawać
w kraju coraz więcej przedsięwzięć tego typu. Widać
jednak ich koncentrację w regionach o dużym bezrobociu, w regionach peryferyjnych, będących w gorszym
położeniu, takich jak lubelskie, warmińsko-mazurskie,
kujawsko-pomorskie, podlaskie. W późniejszym czasie
zaczęły interesować się wioskami tematycznymi regiony zamożniejsze. Obecnie powstaje kilkanaście wiosek
na Dolnym Śląsku, dwie wioski w Wielkopolsce oraz
około 10 w Małopolsce. W poszczególnych regionach
powstawało jednocześnie po kilka wiosek. Najczęściej
ich twórcami były organizacje pozarządowe i niezależni liderzy. Można powiedzieć, że wioski tematyczne to
w znacznej mierze inicjatywy oddolne. Badania dr. Anny

Przegląd wsi tematycznych
w Polsce
Wierzbinek (województwo wielkopolskie)

Gospodarka gminy zdominowana była przez rolnictwo.
W strategii rozwoju gminy Wierzbinek, przygotowanej
w 1997 roku, założono, że wobec małej konkurencyjności dotychczasowych czynników rozwojowych, należy znaleźć coś, co pozwoli gminie Wierzbinek wyróżnić
się, stworzyć nowe podstawy rozwoju. Inspiracją była
nazwa pochodząca od wierzby (łac. salix). Wierzba jest
rośliną ważną nie tylko ze względu na jej wartości użytkowe (opał, materiał plecionkarski, budulec, surowiec
zielarski), jej znaczenie dotyczy także sfery symbolicznej: tradycji, obyczajów, wierzeń i sztuki. Horyzont
wierzbowych poczynań gminy wyznaczony został wizją
jej rozwoju: „Gmina Wierzbinek światowym centrum
wierzby”. W ramach wdrażania strategii rozwoju, w latach 1997–1999 podjęto szereg działań. Posadzono
kolekcję wierzby szybko rosnącej, w ogrodach pojawiły
się żywe konstrukcje z wierzby. Sztandarową imprezą
stały się Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny SALIX
– w 2013 roku odbyły się już szesnaste targi.

Wioska Hobbitów (województwo
zachodniopomorskie)
Źródło: A. Kłoczko-Gajewska, Thematic Villages in Poland – a Brief
Overview, materiał przygotowany do druku.

61 A. Kłoczko-Gajewska, Thematic Villages in Poland – a Brief Overview, materiał przygotowany do druku.

Sierakowo Sławieńskie to mała wieś zamieszkała przez
250 osób, Wieś leży w środku lasów, daleko od głównych
dróg. Pomysł utworzenia Wioski Hobbitów, został wypracowany w 2000 roku podczas prac nad aktualizacją
Strategii Rozwoju Gminy Sianów. Tworzenie wioski tematycznej miało być sposobem na rosnące bezrobocie oraz
problemy osobiste i społeczne z nim związane. W tworzenie wioski tematycznej zaangażowała się prawie jedna
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Fot.70.
Na trasie hobbickiej gry terenowej

tować, ciągle rozwijaną i uzupełnianą, ofertę wioski tematycznej, która obejmuje m.in. terenową grę fabularną „Tam
i z powrotem”, rowerową grę terenową „Wyprawa przez
Mroczną Puszczę”, cykliczne imprezy plenerowe: „Majówka w Hobbitonie”, „Powitanie lata”, „Jarmark Hobbitów”
i „Urodziny Bilba”. W toku projektów z zakresu odnowy wsi
udało się też stworzyć stałą infrastrukturę pod organizowane tu tematyczne wydarzenia plenerowe i gry terenowe
oraz podstawową bazę noclegową.

Osada wczesnośredniowieczna woja
Borka w Borkowie (województwo
zachodniopomorskie)
Fot. 71. Festyn
w Wiosce
Hobbitów

Wioski tematyczne powstałe w ramach
partnerstwa „RAZEM” (województwo
zachodniopomorskie)
W 2005 roku zawiązało się Partnerstwo „RAZEM”, w skład
którego weszły Fundacja Wspomagania Wsi, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz stowarzyszenia działające w wioskach tematycznych Sierakowo
i Podgórki (woj. zachodniopomorskie). Dzięki projektowi zrealizowanemu w latach 2005–2008 w ramach
IW EQUAL, mogły powstać dalsze trzy wioski tematycz-

Od 2001 roku w Borkowie, rzeźbiarz Adam Bryl, rozwija, przy współpracy z mieszkańcami wsi Borkowo,
swoje własne przedsięwzięcie. Tworzy replikę osady
wczesnośredniowiecznej. Osada powstaje na 2 hektarach pola, na którym uprawa nie wystarczała jako źródło utrzymania. Teraz organizowane są tu żywe lekcje
historii, turnieje rycerskie, powstaje minimuzeum. Rocznie pana Adama odwiedza około 3000 turystów.

Fot. 72. Gra
terenowa
w Wiosce

ne: Dąbrowa – Wioska Zdrowego Życia, Iwięcino – Wioska Końca Świata oraz Paproty – Wioska Labiryntów.
Każda z wiosek, korzystając ze szkoleń i doradztwa,
przygotowała swoją indywidualną ofertę edukacyjnoturystyczną. Od 2008 roku do dziś wioski prowadzą
warsztaty, gry i inne zajęcia wykorzystujące zasoby
wiosek oraz potencjał mieszkańców. Oferty z czasem
zaczęły się zmieniać, przychodziły nowe osoby, część
„pionierów” znalazła pracę w mieście. Niektóre wioski
np. Iwięcino – Wioska Końca Świata, stało się Cysterską Wioską Końca Świata i zmieniło swój sposób
działania koncentrując się na potrzebach społecznych
mieszkańców. Stowarzyszenie założyło szkołę społeczną, zajęło się remontem kościoła. Wioski zachodniopomorskie przyjmują od 2006 wizyty grup studyjnych z całego kraju. Odwiedziło je w ciągu 9 lat około
100 grup reprezentujących samorządy, organizacje
pozarządowe, LGD, Ośrodki Pomocy Społecznej. Celem wizyt było poszukiwanie inspiracji do działań aktywizujących mieszkańców, nie koniecznie mających na
celu utworzenie wiosek tematycznych. W roku 2012
wioski zachodniopomorskie przyjęły około 20 tys. gości. Liczba ta od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie62.

Hobbitów

piąta mieszkańców Sierakowa. Wioska tematyczna tworzona była małymi krokami i z dużym zaangażowaniem
osób z zewnątrz, m.in. miłośników prozy J.R.R. Tolkiena,
fascynatów gier terenowych i rekonstrukcji historycznych,
harcerzy, studentów architektury, etnologii i socjologii oraz
animatorów z innych miejscowości. Po trzech latach działań powstało tu stowarzyszenie Hobbiton. W toku wielu
realizowanych w Sierakowie projektów udało się przygo122

Aniołowo – „ Wioska mlekiem i miodem
płynąca”

W 2004 roku rozpoczęła się praca nad koncepcją funkcjonowania Aniołowa jako Wioski Aniołów. Z czasem
powstała we wsi świetlica „Pod dobrym Aniołem” i Aniel-

Fot.73. Zajęcia w osadzie Woja Borka

Fot.74, 75. Gry i zabawy w Paprotach – Wiosce Labiryntów i Źródeł

62 Więcej informacji w na stronie www.wioskitematyczne.org.pl i stronach poszczególnych wiosek.
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ski Zakątek (w miejscu dawnego dzikiego wysypiska).
Co roku organizowany jest tu Zlot Miłośników Aniołów.
Wioska posiada ofertę turystyczną i edukacyjną.

Masłomęcz – Wioska Gotów (województwo
Lubelskie)

Mieszkańcy Masłomęcza, wspólnie z władzami gminy Hrubieszów oraz archeologami, w oparciu o elementy odkrytego w Hrubieszowie-Podgórzu oryginalnego obiektu z IV w. n.e., zrekonstruowali chatę,
w której prezentowane jest życie Gotów sprzed 1700
lat. Przygotowywane przez nich wytwory dawnego
rękodzieła stały się rozpoznawalnymi w regionie produktami. Infrastruktura pod tematyczne wydarzenia
i usługi w postaci replik chat gockich jest wciąż rozbudowywana.

Hołowno – Kraina Rumianku
(województwo lubelskie)

W wiosce działa rumiankowe SPA proponujące masaże, wizytę w saunie, ziołowe kąpiele. Prowadzone są tu
zajęcia jednodniowe dla grup zorganizowanych, warsztaty (m.in.: „słodkie kukiełki”, „kwitnące bibułki” czy „wełniane domki”). W wiosce organizowane są też plenery
i zielone szkoły. Więcej: http://www.krainarumianku.pl/

„Wioski z pomysłem” na Dolnym Śląsku

W 2008 roku na Dolnym Śląsku, w dolinie Baryczy, zaczęła powstawać sieć wiosek tematycznych pod wspólną nazwą „Wioski z pomysłem”. Liderem projektu była
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju. Od 2011 roku sieć
wiosek tematycznych pod tym samym hasłem tworzy
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”. Aktualnie w sieci działa osiem wiosek, kolejnych dziesięć rozpoczęło
w 2013 roku tworzenie swoich ofert. Więcej na: www.
wioskizpomyslem.pl

Warmia i Mazury – „Miejsca z duszą”

W ramach sieci wiosek tematycznych „Miejsca z duszą”,
której liderem jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych, działa dziesięć wiosek tematycznych, między innymi Pogrodzie – Wioska Dzieci,
Łęcze – Wioska Wiatru i Podcieni, Cesarskie Hadyny,
Suchacz – Wioska Kaperska, Kamionek Wielki – Wioska Ryb i Szuwarów, Jędrychowo – Wioska jak u Babci.
Każda wioska posiada swoją ofertę, w wioskach prowadzone są gry, zabawy, animacje, zajęcia warsztatowe.
Wioski wraz ze stowarzyszeniem stworzyły partnerstwo
w celu zarządzania ofertami.
Fot.76. Chata gocka
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Pogrodzie – Wioska Dzieci, spacer
„Szlakiem Bocianich Gniazd”

Jako że w Wiosce Dzieci z daleka słychać klekot miejscowych bocianów, szlakiem ich gniazd poprowadzi odwiedzających specjalnie przygotowana trasa z zagadkami. Bocianów bowiem w Pogrodziu nie brakuje, ptaki
upodobały sobie to piękne miejsce. Mają nawet swoje
imiona, nadawane przez tutejszych małych miłośników
przyrody. Stąd spotkamy tu rodziny Urwsiów, Bolków,
Dzióbków, Florków, Swojaków, Boćków czy Wiórków.
A razem z rodzinnymi gniazdami czekają na nas łamigłówki i zagadki w formie drużynowej rywalizacji.

Fot.78. Punkt „skupu grzybów” podczas gry

www.miejscazdusza.pl/

czarny Piotruś, czyli gra w muchomora, grzybobranie
możliwe nawet wtedy, gdy nie rosną grzyby.

Wioski tematyczne w Borach Tucholskich
(województwo kujawsko – pomorskie)

Inne wioski tematyczne w Borach Tucholskich to: Wioska Ptasia, Wioska Chlebowa, Wioska Borowiacka,
Wioska Jabłoni, Wioska Miodowa, Wioska Górnicza,
Wioska Kwiatowa, Wioska Chlebowa oraz Cisowa Osada. Aktualnie trwają prace nad utworzeniem klastra turystycznego „Bory Tucholskie” grupującego wioski turystyczne z tego obszaru63.

Na terenie Borów Tucholskich w latach 2008–2013 powstało dziewięć wiosek tematycznych. Pierwszą z nich
był Krzywogoniec – Wioska Grzybowa. Tu na początku utworzona została prywatna izba regionalna u pani
Helenki. Później na budynkach pojawiły się „grzybowe”
numery domów, powstała grzybowa izba. Przygotowana została oferta gier i zabaw dla turystów: grzybowy

Piła nad Brdą – Górnicza Wioska
(województwo kujawsko-pomorskie)

Górnicza Wioska wykorzystuje jako atrakcję turystyczną nieczynną od lat kopalnię węgla brunatnego „Montania”. Co roku organizowana jest w wiosce impreza promocyjna pod nazwą „Wesele sztygara”. Pozostałości
po kopalni to też miejsce do gier i zabaw. Więcej: www.
gorniczawioska.pl

Fot.77. Całoroczna gra w „grzybobranie” w Krzywogońcu

63 Por. http://tucholanin.pl/aktualnosci/cekcyn/wioski-tematycznetworza-klaster-turystyczny
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ta wsi urządzono tu święto kwiatów i paradę kwiatową.
Z czasem zaczęło kwiatów przybywać, także tych „całorocznych”, malowanych na deskach.

Fot. 79.
Folder
Wioski
Górniczej

Żalno – Wioska Kwiatowa (województwo
kujawsko-pomorskie).

Pracę nad stworzeniem wioski tematycznej w Żalnie
zainicjowane były przez miejscową liderkę panią Ewę,
która namówiła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kęsowie na projekt zajęć kwiatowych dla osób korzystających z pomocy społecznej. Podczas zajęć, prowadzonych w miejscowej świetlicy, uczono się wyrobu
kwiatów z papieru i innych materiałów. A wiosną zaczęto
sadzić w Żalnie kwiaty. Latem, zamiast zwykłego świę-

Jeden z uczestników projektu powiedział: „Kiedyś jak
jechałem rowerem przez wieś, to tylko sobie jechałem,
nic mnie specjalnie nie interesowało, a teraz jak jadę to
mam co oglądać i o czym myśleć: gdzie przybyło nowych kwiatów, gdzie posadzić następne, jak jeszcze
można upiększyć naszą wieś. Jest też o czym zagadać
do ludzi.”

Wioski tematyczne na Podlasiu

Na Podlasiu wsie tematyczne istnieją w gminach Krypno, Dobrzyniewo Duże i Czarna Białostocka. Ich twórcy
uczestniczyli w trzech projektach realizowanych w ramach EFS przez Forum Inicjatyw Rozwojowych z Białegostoku. W wyniku tych działań powstały między innymi
następujące wioski tematyczne: Wiżajny „Biegun sera
i zimna”, Czarna Wieś Kościelna, Wieś Ducha Puszczy,
Rybia Góra w miejscowości Góra, Wieś Włodzimierza
Puchalskiego – w miejscowości Morusy.
Więcej: Za: http://www.fir.org.pl

pasieki zarodowej, zwiedzanie miejscowych zabytków,
warsztaty „pszczele” w świetlicy, warsztaty bezpiecznej szermierki z użyciem broni Go-now. Kolejną wioską
była Chudoba – Wioska Dekarzy. Idea wsi nawiązuje do
tradycji dekarstwa we wsi Chudoba. Wioska tematyczna ma służyć popularyzacji zawodu dekarza oraz promocji działających we wsi zakładów dekarskich. Oferta
wioski obejmuje ścieżkę edukacyjną na temat dachów,
zwiedzanie hurtowni pokryć dachowych, dachową grę
dydaktyczną, malarstwo na starych dachówkach, spróbować można także dachówkowych pierników. Sztandarową imprezą organizowaną w wiosce są Regionalne Zawody Dekarzy. Na Opolszczyźnie są także takie
wioski, jak Borkowice – Wioska Drewna, pod hasłem
„Drewno naszym bogactwem”) oraz Pawłowice – Wioska Ogrodów.

Wioski tematyczne na Opolszczyźnie

Fot. 80. Mieszkańcy Żalna (Wioski Kwiatowej) podczas zajęć
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Wioski opolskie zaczęły powstawać od 2009 roku
z inicjatywy LGD „Dolina Stobrawy” w ramach projektu „Co miedza, to wiedza” Wsie tematyczne w Dolinie
Stobrawy. Kolejnym projektem poświęconym wioskom
tematycznym był projekt „Wsłuchaj się w głos wsi” realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi.
Pierwszą wioską tematyczną była Wioska Pszczelarzy
– Maciejów. Mieszkańcy tej wioski oferują zwiedzanie

Fot. 81 . Plakat zapraszający na Regionalne Zawody
Dekarzy

Fot. 82. Ulotka opolskich wiosek tematycznych

Wioski tematyczne na Pomorzu

Na Kaszubach, w okolicach Bytowa, działają, z inspiracji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej
Dąbrówce, dwie wioski tematyczne: Karwno – Wioska
Fantazji, oraz Mikorowo – Kraina Ziół i Kwiatów. Karwno to położona w lesie wioska, w której był kiedyś PGR.
Po trzech latach przygotowań w wiosce powstała Zagroda Fantazji z miniaturowymi bajkowymi budowlami.
Karwno oferuje także gry terenowe, zajęcia rękodzielnicze, naukę żonglowania, zajęcia bębniarskie oraz naukę tańca hula i pokazy tańca z ogniem.
Mikorowo to miejscowość położona pośród uroczysk
nad jeziorem Mikorowo i rzeką Łupawą. Najbardziej
znanym dziedzictwem wsi jest dąb Wojsław. W wyniku interpretacji krajobrazu okolic wsi i jej dziedzictwa
przyrodniczego i historycznego powstaje tu dydaktyczna ścieżka ziołowa oraz trasa „Wojsław i Słowianie”. Inicjatorką tworzenia wioski tematycznej w Mikorowie jest pani Beata Łozowska z GOPS Czarna
Dąbrówka.
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Pani Beata Łozowska tak napisała o swoich społecznych
działaniach w Mikorowie:
Organizowanie społeczności wsi przy pracy nad tworzeniem wioski tematycznej daje mi przede wszystkim
poczucie sprawczości, poczucie, że mam wpływ na otaczający mnie świat. Jednak niczego nie da się zrobić
w pojedynkę, i niczego nie da się zrobić dla ludzi, bez
ludzi. W każdej inicjatywie, w każdej zmianie od początku muszą uczestniczyć sami zainteresowani. W pracy ze
społecznością nie można stosować gotowych recept, bo
zostaniemy sami. Pierwszą i podstawową zasadą jest
dobrowolność, ludzie sami muszą decydować czy chcą,
czuć autentyczność i skuteczności swoich decyzji.
Czuję, że idą za mną, gdy działam, zakasuję rękawy i zaFot.83. Zajęcia bębniarskie w stodole

suwam jak inni (nie palcem), proszę o pomoc i zwykle mi
pomagają. Inicjatywy przyjmują się, ludzie przyzwyczajają
się do zmiany i do tego, że za nią idzie społeczna praca.
Z czasem coraz łatwiej o poparcie i pomoc, coraz więcej
ludzi utożsamia się z tym co się we wsi dzieje. Ważne jest
też poczucie odpowiedzialności za cały proces i za los
ludzi, którzy nam ufają. Trzeba ważyć słowa, roztropnie
snuć obietnice, aby nie zawieść.

Wioski tematyczne w Małopolsce

Fot. 84. Taniec z ogniem w Karwnie

Więcej: http://wioskaziolikwiatow.pl/.
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W ramach realizowanych od 2013 roku projektów,
w Małopolsce ma powstać około 10 wiosek tematycznych, między innymi w okolicach Lanckorony, Bochni,
Chrzanowa i Raby Wyżnej. Tematy wiosek wykorzystują bogactwo folkloru i tradycji regionu. Wioski popularyzowały będą tańce ludowe i narodowe, muzykę regionu, regionalne potrawy, tradycyjne rzemiosło, Wiele
z nich wpisywać się będzie w nurt edukacji regionalnej
i turystyki edukacyjnej.

Wieś tematyczna w perspektywie
odnowy wsi
Wieś tematyczna to model rozwoju wiejskiej społeczności lokalnej, w którym różnorodnym działaniom nadawany jest główny kierunek, określany przez temat rozwojowy. Projekty podejmowane w ramach tworzenia wsi
tematycznej mogą mieć znaczenie dla zmian w zakresie
jakości życia mieszkańców i przestrzeni wsi. Mogą też
budować komercyjną ofertę wsi, tworząc nowe źródła
dochodu dla jej mieszkańców. Te aspekty przemian zostaną przedstawione w świetle badań Anny KłoczkoGajewskiej z Wydziału Ekonomii SGGW w Warszawie.
Badania przeprowadzone zostały wiosną 2013 w formie
wywiadów z mieszkańcami 58 wiosek tematycznych
z całej Polski. Wynika z nich, że 60% mieszkańców wsi
wskazuje, że zmiany, które towarzyszą realizacji projektów tworzenia wsi tematycznej, dotyczą zarobków.
W ocenie wpływu tworzenia wsi tematycznej na jakość
życia, przeważają jednak odpowiedzi wskazujące na wygląd wsi (81%) i zachowanie mieszkańców (76%). Wskazuje to, że odnowa gospodarki lokalnej nie musi być podstawowym wymiarem tworzenia wsi tematycznej.
Część miejscowości tematycznych posiada ofertę turystyczną, edukacyjną czy rekreacyjną, dzięki której
mieszkańcy uzyskali dodatkowe źródła dochodu. Część
z nich to jednak wioski nie posiadające oferty komercyjnej. W tym wypadku tematyzacja wsi pomaga w tym,
„aby się ciekawiej żyło”, „abyśmy byli znani”, „abyśmy
byli jacyś”. Dokonujące się w jej ramach przemiany
mogą mieć więc znaczenie dla procesu kształtowania
się tożsamości lokalnej. Na istotną rolę tego pozakomercyjnego wymiaru tematyzacji wskazuje także fakt,
że aż 35% przebadanych mieszkańców wsi tematycz-

nych dostrzega zmianę w zakresie poszerzenia swoich
kontaktów zewnętrznych (z osobami spoza miejscowości). Z punktu widzenia modelu kapitałów gospodarki
lokalnej, może to wskazywać, że tworzenie wioski tematycznej wpływa na budowanie kapitału społecznego.
Tylko 5% mieszkańców nie zauważa żadnych zmian, co
wskazuje na szerokie oddziaływanie tego modelu rozwoju społeczności lokalnej (por. wykres 8).
Wobec wyników przytaczanych tu badań, na szczególną uwagę zasługują przemiany w zakresie wyglądu wsi.
Wskazuje na nie aż 81% przebadanych mieszkańców
wsi tematycznych. Przyjęty temat rozwojowy zazwyczaj
znajduje odzwierciedlenie w zmianach w przestrzeni
wsi . Mogą one przybierać formę różnego rodzaju „scenografii” ilustrującej temat. W wioskach kwiatowych sadzone są kwiaty, w Aniołowie pojawiły się anioły, w wiosce grzybowej – grzybowe numery domów, podobnie
w Wiosce Chleba – tabliczki w kształcie kromek chleba.
Stosunkowo rzadko prowadzone są działania inwestycyjne w większej skali, jak np. w Wiosce Gotów czy w
Rumiankowej Krainie.
Komercyjne oferty wiosek tematycznych, składające się
na proponowane przez nie produkty turystyki wiejskiej,
mają głównie charakter działań wymagających aktywnego uczestniczenia odbiorców. W znacznej przewadze są to różnego rodzaju warsztaty (86% ofert). Jest to
szeroka grupa działań, do której można zaliczyć zajęcia
mające zarówno charakter animacyjny (np.: warsztaty
kuglarskie czy tańców korowodowych na jarmarkach
w Wiosce Hobbitów) jak i bardziej edukacyjno-profesjonalne, np. w postaci kursów rękodzieła na poziomie
podstawowym (np. warsztaty wikliniarskie w Paprotach
– Wiosce Labiryntów). Kolejna pod względem repre129

Wykres 8. Wpływ tematyzacji wioski na jej funkcjonowanie

różniając je od tradycyjnych atraktorów określanych jako
„3 x S” (ang.): sea, sand, Sun64. Wymagające zaangażowania odbiorców, dostarczające wiedzy i przeżyć oferty
badanych wsi tematycznych, wydają się więc wychodzić
na przeciw oczekiwaniom współczesnych turystów (por.
wykres 9).
Wykres 9. Formy zajęć w wioskach tematycznych

Źródło: A. Kłoczko-Gajewska, Thematic Villages in Poland – a Brief
Overview, materiał przygotowany do druku

zentacyjności grupa ofert wsi tematycznych, zalicza się
do gier terenowych (44%). Podobnie jak warsztaty, są
to działania wymagające aktywności odbiorców w postaci przemierzania wyznaczonych tras, poszukiwania
ukrytych „skarbów” czy rozwiązywania otrzymywanych
po drodze zadań. Takie działania są prowadzone np.
w Sierakowie – Wiosce Hobbitów. Początkowo towarzyszyły one organizowanym tam jarmarkom i innym
wydarzeniom sezonowym. Obecnie gry terenowe stanowią część całorocznej oferty wsi.
Stosunkowo mniejszy udział w ofercie wiosek tematycznych
festynów i biesiad (35%), a więc działań zakładających jedynie bierne uczestnictwo odbiorców, wskazuje, że tematyzacja może otwierać drogę dla pomysłów wychodzących
na przeciw współczesnym trendom w turystyce. Są one
opisywane w postaci triady doświadczeń turystycznych „3
x E”. Według tej koncepcji, na znaczeniu w turystyce mają
zyskiwać takie czynniki jak (ang.): education (nabywanie
wiedzy kształcenie), entertainment (rozrywka, radość) oraz
excitement (emocje, podekscytowanie). Czynniki te mają
obecnie tworzyć konkurencyjność ofert turystycznych, od130

O tym, że wioska tematyczna może być przestrzenią
realizacji dobrych projektów odnowy wsi, może stanowić fakt, że podejmowane w jej ramach działania mają
wspólny mianownik – temat rozwojowy. Z punktu widzenia procesu aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej
może on stanowić główną ideę, której zostają podporządkowane poszczególne projekty odnowy. Pomaga
on też w osiągnięciu stanu autentycznego zaangażowania społeczności w proces odnowy wsi, ponieważ
stanowi wartość wypływającą zarówno z marzeń jak
i predyspozycji mieszkańców.
Wioska tematyczna jest miejscem, w którym realizować
można różnorodne projekty odnowy wsi. Jest przestrzenią otwartą na różne pomysły i inicjatywy. Temat rozwojowy pełni tu dwojaką rolę: zarówno je inspiruje jak
i koncentruje.

Tworzenie i funkcjonowanie wiosek tematycznych, to
proces zależny od mieszkańców wsi, od ich zapału, pomysłowości i konsekwencji w działaniu. Wymaga nieustannego zaangażowania i „kapitału poezji” – kreatywności i wyobraźni swoich uczestników, która stanowi
o innowacyjności podejmowanych działań. Utworzenie
wioski tematycznej – prace nad koncepcją i nad wdrożeniem pomysłu – to zajęcie ambitne i twórcze.
Działania późniejsze – promocja, zarządzanie, rozliczanie, sprawy formalne – wymagają ciężkiej pracy i konsekwencji. Wiele wiosek w Polsce powstaje, jest mnóstwo ciekawych pomysłów, wiele grup inicjatywnych,
ale wiele z nich zaprzestaje działalności po wstępnym
etapie entuzjazmu. Udaje się tam, gdzie mieszkańcy
uwierzą w sukces i w to, że odnowa wsi jest dla nich
szansą na rozwój i poprawę życia.

Źródło: A. Kłoczko-Gajewska, Thematic Villages in Poland – a Brief
Overview, materiał przygotowany do druku

O ile element przeżyć i doświadczeń (gry terenowe,
warsztaty) jest często reprezentowany w ofertach badanych wiosek tematycznych, to edukacja jest jeszcze
mało obecna. Ścieżki edukacyjne to jedynie 19% ofert.
Sytuację tą może zmienić rozwój innej jeszcze formy
odnowy gospodarki wsi – gospodarstw edukacyjnych.
Są to miejsca, w których lokalne konteksty (zarówno
przyrodnicze jak i kulturowe, czy gospodarcze) są wykorzystywane do wielowymiarowych i angażujących
uczestników działań edukacyjnych.

64 por. Stasiak A., Włodarczyk B., Miejsca spotkań kultury i turystyki,
w: Kultura i Turystyka: Miejsca Spotkań, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2013.
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Rozdział VI

w kraju poświęciło się zaledwie kilkanaście osób, uzyskując wsparcie i zaangażowanie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i od niedawna cenną przychylność Prezydenta RP (zob. Kalendarium 15-lecia – rozdz.III.1).

Bilans 15-lecia

Kalendarium 15-lecia odnowy wsi w Polsce pokazuje
trudną i wciąż niezakończoną drogę wdrażania tej metody rozwoju obszarów wiejskich. Stąd też ocena dorobku 15 lat istnienia odnowy wsi w Polsce w kształcie
programów regionalnych nie może być jednoznaczna. Z jednej strony jest zachodnioeuropejski wzorzec,
szczególnie zasobnych landów niemieckich, na którego tle dokonania jawią się skromnie. Z drugiej strony
znana jest rzeczywistość funkcjonowania wsi w Polsce,
które poddawane zabiegom aktywizacji reagują umiarkowanie, a efekty tych zabiegów rzadko składają się na
klarowny i trwały proces. W tym trudnym krajobrazie
funkcjonują (wszak nie wszędzie i nie zawsze liczne)
tradycyjne organizacje społeczne (OSP, LZS, KGW)
oraz powstające w ostatnim czasie coraz częściej stowarzyszania i fundacje. Starają się one ten stan zmienić, a ich aktywność życzeniowo i chętnie odbieramy
jako stan ogółu. Biorąc pod uwagę takie tło, trzeba właściwie dobrać miarę, aby ocena wypadła realnie.
W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione dokonania w aspekcie ilościowym – w skromnym wymiarze, ze
względu na ogólny brak podsumowań (wyjątkiem jest
woj. opolskie) oraz jakościowym. Uwagę skupimy na wynikach w skali mikro (poszczególnych wsi) jak i makro
– wpływu metody odnowy wsi na myślenie o rozwoju ob132

szarów wiejskich w Polsce. Wskażemy też na ważny fakt
pojawiania się gmin, które odnowę wsi zaczynają traktować jako główną politykę swego rozwoju społecznego.

Ilościowy i jakościowy aspekt oceny
Bilans 15-lecia wypada skromnie jeżeli weźmie się pod
uwagę jedynie zakres wdrożenia podejścia. Funkcjonujące regionalne programy odnowy wsi oraz lokalne inicjatywy (np. Nakielski Program Odnowy Wsi w woj. kujawsko-pomorskim) objęły dotąd około 3000 sołectw65.
W zaniechanych programach w woj. pomorskim i śląskim uczestniczyło ich ok. 400. Liczby te, choć robią
wrażenie, jednak są niewielkie w porównaniu z ogólną
liczbą 40 300 sołectw w Polsce. Do podanych liczb należy dodać wioski tematyczne w wielu województwach,
do których tworzenia w latach 2004–2013 przystąpiło
około 107 społeczności lokalnych. Obecnie działają 64
takie wioski i trwają prace nad utworzeniem nowych. Na
wstępną ocenę trzeba spojrzeć mniej krytycznie jeżeli
się uwzględni fakt, że za tym wynikiem nie stoi zaangażowanie struktur państwa. Propagowaniu odnowy wsi
65 Województwo opolskie –719, dolnośląskie 917, wielkopolskie
1244, podkarpackie 79, warmińsko-mazurskie – 40.

Odmiennie przedstawia się dorobek 15-lecia jeżeli weźmie się pod uwagę aspekty jakościowe. W tym wymiarze odnowa wsi jawi się jako projekt cywilizacyjny na
rzecz zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców
i jedna z najważniejszych i nadal atrakcyjnych innowacji
społecznych na obszarach wiejskich w Polsce.

Dysfunkcje samorządności
terytorialnej
Dotychczasowy przebieg odnowy wsi w Polsce oraz
przyszłość tego ruchu w znacznej mierze zależą od stanu samorządności terytorialnej w Polsce. Pisaliśmy już
wcześniej, że odnowa wsi ma lepszy grunt do rozwoju
w krajach, w których wsie są bardziej samodzielne i dysponują lepszym kapitałem społecznym. W porównaniu
do nich w Polsce wsie i gminy wiejskie mają dużo mniejszą swobodę działania. Co gorsza, zakres tej swobody
wydaje się zmniejszać. Według autorów „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” funkcjonowanie samorządności terytorialnej w naszym kraju cechuje
się groźnymi dysfunkcjami, takimi, jak66:

66 J. Bober J. Hausner H. Izdebski, W. Lachiewicz S. Mazur,
A. Nelicki, B. Nowotarski, W. Puzyna, K. Surówka, I. Zachariasz,
M. Zawicki, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce,
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013, s. 81–82.
http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf

1. Dysfunkcja etatystyczna – postępujące upaństwowienie samorządu terytorialnego.
2. Dysfunkcja autokratyczna – stopniowe osłabianie
demokracji samorządowej.
3. Dysfunkcja biurokratyczna – niesprawność administracyjna powiązana z urzędniczą dominacją
w funkcjonowaniu JST.
4. Dysfunkcja finansowa – stopniowe ograniczanie samodzielności finansowej JST.
5. Dysfunkcja absorpcji środków unijnych – finansowanie ze środków unijnych przedsięwzięć doraźnych
i przypadkowych, słabe wykorzystanie funduszy
unijnych jako narzędzia stymulowania zmian rozwojowych.
6. Dysfunkcja ułomnej wspólnotowości – rozwijanie się
relacji patrymonialno-klientelistycznych i generowanie wiążącego, krępującego podmiotowość, kapitału
społecznego.
7. Dysfunkcja przestrzenna – nieuporządkowane i niekontrolowane gospodarowanie przestrzenią, prowadzące do patologicznego kształtowania relacji przestrzennych w sferach zurbanizowanych.
8. Dysfunkcja braku podmiotowości rozwojowej – nikła
zdolność większości JST do programowania i pobudzania rozwoju swego terytorium, co implikuje jego
rozwój niezrównoważony.

W cieniu unijnych środków
Programy operacyjne SPO i PROW pojęcie odnowy wsi
utrwaliły w świadomości społecznej, jako określony rodzaj przedsięwzięć – inwestycji na rzecz społeczności
wiejskiej (np. świetlice i place zabaw), a nie jako podejście do rozwoju i proces cechujący się bezpośrednim
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ludzkim zaangażowaniem w projekty. Na problemy te
wielokrotnie zwracano uwagę.
Wojciech Knieć formułuje radykalne oceny działania
odnowa i rozwój wsi w PROW. Wystarczy zacytować tytuł rozdziału temu poświęcony „Program „Odnowa wsi”
– Utrata równoważenia rozwoju społeczności wiejskich
pomiędzy sektorami” i jego podtytuły:
• Odnowa wsi – nadmierna biurokracja.
• Fikcja oddolności i podmiotowości wspólnot lokalnych.
• Zwątpienie w sens wspólnych działań.
• Naruszenie zasady dodatkowości. Dotacje unijne
jako źródło repozycji priorytetów rozwoju wiejskich
społeczności lokalnych67.
Anna Potok stwierdza, że odnowa wsi w Polsce ma dwa
oblicza i na użytek niniejszej publikacji zestawia różnice
pomiędzy oddolnym a odgórnym podejściem do odnowy wsi (zob. tabela 10).
W rzeczywistości odgórny charakter działań odnowy
wsi programów operacyjnych utrudnił rozprzestrzenianie się programów regionalnych. Dostępność środków
unijnych pod szyldem odnowy wsi w zasadzie oddaliła
perspektywę powszechności programów regionalnych,
innymi słowy możliwości animacji w dużej skali oddolnego procesu rozwoju sołectw. Bieżąca sytuacja finansowa samorządów województw i wyczerpanie się środków (np. KSOW) z perspektywy 2007–2013 nie rokuje
w tym zakresie dobrze. Podniesienie tych kwestii nie

67 W. Knieć, Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
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służy negacji unijnego wsparcia. Przeciwnie jest nawoływaniem o niezbędne korekty, aby dobrodziejstwo to
wykorzystać jak najbardziej efektywnie.

Podniesienie jakości życia
mieszkańców sołectw – sekwencja
korzyści
W miejscach, gdzie odnowa wsi zaistniała jako proces
rozwoju, przyniosła szereg wyników. Pierwszym jest
obudzenie a następnie ożywienie życia wiejskiej wspólnoty. Sołectwa w opolskim programie odnowy wsi zgodnie stwierdzają, że 3/5 z nich swą aktywność zawdzięcza uczestnictwu w programie (zob. wykres 10).
Po przyjęciu i wdrożeniu przez mieszkańców strategii
rozwoju, w pierwszej fazie odnowy (do wewnątrz), doszło do pokonania podstawowych barier i nadrobienia
głównych materialnych opóźnień cywilizacyjnych. We
wsiach nastąpiły wyraźnie zmiany dotyczące wyglądu
przestrzeni publicznych i posesji, poprawiło się wyposażenie w obiekty służące życiu wspólnotowemu,
świętowania i rekreacji. W masowej skali sięgnięto do
tradycji, historii i pamiątek, do odtwarzania przeszłości
wsi i wykorzystania jej jako tworzywa rozwoju. Powstały
kroniki, monografie wsi, sale tradycji i wiejskie muzea,
różnorakie publikacje informacyjne i promocyjne, festyny i święta nawiązujące do przeszłości i obyczajów.
Prawdziwego renesansu doczekały się tradycyjne dożynki. Jednym z zasadniczych wyników procesu odnowy stała się, nieraz w nadmiarze, wielość i wielorakość
wydarzeń. Ujmowane w stały kalendarz imprez są bogatą ofertą możliwości angażowania się i uczestnictwa
dla mieszkańców oraz osób z zewnątrz. Większość

Tabela 10. Odnowa wsi w programach regionalnych i dotowana ze środków unijnych

Odnowa wsi dotowana przez środki unijne

Odnowa wsi wspierana przez programy regionalne
1.

2.

Celem jest proces rozwoju wsi oparty na lokalnych zasobach

Celem poprawa jakości życia przez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Ma wspo-

energię z zaangażowania obywateli motywowanych odpowie-

móc rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowa-

dzialnością za los własnej miejscowości

nie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich

Inicjatywa oddolna, realizowana przy pełnym zaangażowaniu

oraz wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej

mieszkańców
3.

1.

i wykorzystujący zewnętrzne wsparcie. Proces ten czerpie

2.

Przekształcanie pojedynczych inicjatyw i projektów w proces
rozwojowy w sposób ukierunkowany, zmieniający pojedynczą

stopniu angażująca mieszkańców wsi
3.

wieś i całość obszarów wiejskich na terenie województwa
4.

Działanie poprzedzone animacją procesu rozwojowego

5.

Działanie realizowane w partnerstwie i przy wsparciu gminy

6.

Działanie jako element sekwencji projektów zaplanowanych

Inicjatywa odgórna, zazwyczaj władz gminy, w b. małym
Punktowa interwencja, ograniczona do zaspokojenia lokalnej potrzeby, lecz bez większego wpływu na dalszy
rozwój wsi i regionu

4.

Działanie ukierunkowane głównie na wykorzystanie środków unijnych zgodnie z procedurami

w planie odnowy wsi, przewidzianych do realizacji w dłuższym

5.

Gmina jest inicjatorem i głównym realizatorem projektu

okresie (kilka lat)

6.

Realizacja pojedynczej inwestycji, dla której przygotowany

7.

Aktywny udział mieszkańców w realizacji projektu

został plan odnowy miejscowości jako niezbędny załącz-

8.

Realizacja projektu przy wsparciu finansowym regionu i gminy

nik do wniosku

– niski poziom finansowania poszczególnych projektów, two-

7.

rzenie budżetu w oparciu o różne źródła finansowania
9.

wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicz-

Fachowe doradztwo specjalistów regionu przy realizacji przyjętej przez mieszkańców koncepcji rozwoju wsi

10. Beneficjentami projektów odnowy wsi są głównie stowarzyszenia lub rada sołecka
11. Realizacja odnowy wsi wyzwala lub wzmacnia aktywność
mieszkańców i kapitał społeczny, buduje społeczeństwo obywatelskie

Inwestycja zlecona do realizacji przez gminę określonemu
nych

8.

Finansowanie inwestycji z środków przeznaczonych
w programie unijnym na działania dotyczące odnowy wsi

9.

Przygotowaniu planu odnowy wsi,. wniosku aplikacyjnego
i rozliczeń projektu przy dominującym udziale urzędników
gminy

10. Beneficjantami projektów są głównie gminy
11. Realizacja odnowy wsi ma charakter pasywny, nie aktywizuje mieszkańców, nie buduje społeczeństwa obywatelskiego wsi

Źródło: A. Potok
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Wykres 10. Źródła aktywności sołectw w opinii ich liderów

Bycie liderem programu odnowy wsi, a przynajmniej wysokie zaawansowanie tego procesu powoduje, iż miejscowość zaczyna się wyróżniać na tle gminy a nawet
regionu, a tym samym liczyć w gminie. Staje się opłacalnym miejscem lokowania środków, gdyż łatwo tam o sukces przedsięwzięcia i jednoczesne uznanie ze strony
mieszkańców i otoczenia. Jest bardzo wiele przykładów
sołectw, które w tak naszkicowanej sekwencji korzyści
uzyskując szeroko pojętą atrakcyjność przyciągnęły do
siebie inwestycje wielkości milionów zł.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z UM woj. opolskiego

wsi dopracowała się corocznej „sztandarowej” imprezy
stanowiącej święto i wizytówkę miejscowości, zbudowanej wokół wybranego tematu. To zaspokoiło podstawowe aspiracje społeczności wiejskich, zintegrowało
mieszkańców, wzmocniło, a nawet zbudowało tożsamość wsi oraz otwarło na otoczenie, zarówno poprzez
umiejętność wykorzystania szans, jak też oferowanie
społeczeństwu swych walorów i produktów. Pojawił
się ważny moment – możliwość przejścia do drugiej
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Wieś Pilszcz w gminie Kietrz (wieś rolnicza tuż przy granicy z Republiką Czeską, zniszczona w 1945 roku, zasiedlona przez repatriantów), o fatalnej sytuacji wyjściowej, z miejscowości uchodzącej za najgorszą w gminie,
w dziesiątym roku prowadzenia odnowy wsi, w którym
to procesie dominowało zaangażowanie kilkudziesięcioosobowej grupy mieszkańców, stała się przodującą
w regionie zyskując I miejsce w Konkursie Piękna Wieś
Opolska i warunki życia porównywalne z przeciętnymi
w regionie. Nie oznacza to niestety usunięcia strukturalnych podstaw niedorozwoju. Sołectwo Kamień Śląski,
relatywnie duże i startujące z pozycji wyjściowej przekraczającej zdecydowanie dobrostan osiągnięty przez
Pilszcz, w tym czasie uzyskało wyniki na poziomie dobrze rozwiniętej wsi zachodnioeuropejskiej.

fazy odnowy wsi – na zewnątrz. Sołectwa, którym stan
zaspokojenia większości społecznych potrzeb nie wystarczył oraz miały świadomość, że uzyskanie trwałych fundamentów funkcjonowania wymaga znacznie
więcej, kontynuowały proces odnowy. Decydowały się
one na wybór specjalizacji lub wiodącego profilu budującego konkurencyjność. Stały się autorami oryginalnych, niekiedy unikalnych konceptów rozwojowych
i projektów.

Wartość zaangażowania –
ekonomiczny wymiar procesu
Tak zarysowany typowy przebieg procesu odnowy wsi
wymagał od sołectw dużej mobilizacji zasobów własnych, w szczególności ludzkiego zaangażowania i pracy. Z braku innych danych, warto przytoczyć te zebrane

w woj. opolskim (zob. wykres 11). Wzrasta nie tyle ilość
pracy własnej, co jej wartość. Niestety radykalnie spada udział tzw. środków wypracowanych. Wiąże się to
z narastającym fiskalizmem, który niemal wyeliminował
możliwość prowadzenia niesformalizowanych zbiórek
środków w formie sprzedaży „różności” na wiejskim festynie. Praca sprzętu, środki sponsorów pozostają na
podobnym poziomie. Widoczny też jest spadek w roku
2011 możliwości uzyskiwania wsparcia ze źródeł zewnętrznych.
Efektem współdziałania gmin i sołectw są projekty podnoszące jakość życia i co wyjątkowo ważne, kształtujące
wizerunek wsi. Nie ma informacji o liczbie wykonanych
przedsięwzięć z tego zakresu, ani też ich sumarycznej wartości. Można jedynie odnieść się do opolskiego
przykładu, w którym dane te od lat są skrupulatnie zbierane (zob. wykres 12). Wartość projektów (materialnych
i niematerialnych) w roku 2010 można oszacować na
ponad 32 mln zł, tj. 47,3 tys. zł na sołectwo. W latach
2008–2011, to 116,1 mln zł. co w przybliżeniu odpowiada ½ wartości przedsięwzięć wykonanych w roku 2012
w całym kraju w ramach funduszu sołeckiego. Przyjmując to jako bazę – wartość przedsięwzięć wygenerowana w ramach programu regionalnego w przeliczeniu
na jednego mieszkańca jest około 8 krotnie wyższa niż
analogicznie przeliczana wartość przedsięwzięć wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w skali całego
kraju. Wkład własny sołectw w przedsięwzięcia wynosi
około 64%, to oznacza pomnożenie gminnej złotówki
przez 1,8. Jednocześnie wkład ten około 3,3 krotnie
przewyższa wartość środków wsparcia z działania odnowa i rozwój wsi PROW przypadających rocznie na
statystycznego mieszkańca. Wszystkie te wskaźniki
pokazują, że wartość zaangażowania mieszkańców,
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Wykres 11. Struktura wkładu własnego sołectw w przedsięwzięciach odnowy wsi w woj. opolskim

Wykres 12. Wartość przedsięwzięć odnowy wsi w sołectwach opolskiego programu odnowy wsi w latach
2004 - 2012

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z UM woj. opolskiego

wartość 1,5, co w relatywnie niewielkich sołectwach
opolskich – średnia to niespełna 500 mieszkańców,
oznacza 6–7 przedsięwzięć rocznie (zob. wykres 14).

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z UM woj. opolskiego

z punktu widzenia gminy, jest równie opłacalna co środki unijne.
Wartość przedsięwzięć w zestawieniu z liczbą wykonujących je sołectw oraz ilością wykonanych przedsięwzięć
(zob. wykres 13) ujawniają wartości, na podstawie których można określić maksymalną produktywność procesu odnowy wsi w regionie wg aktualnych warunków
jego prowadzenia.
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Wartość przedsięwzięć na jednego mieszkańca waha
się w przedziale 70–90 zł (82 zł/mieszkańca na rok
w latach 2008–2011). Przy czym warto wspomnieć, że
w gminach o rozbudowanym systemie wsparcia (np.
Kluczbork, Gogolin – woj. opolskie oraz Dzierżoniów
w woj. dolnośląskim) wartości te są podwojone. Wówczas najbardziej aktywne sołectwa uzyskują wartości
nawet 4–6 krotnie wyższe. Średnio w regionie Ilość
przedsięwzięć na 100 mieszkańców może przekroczyć

Wsie, które świadomie programują swój rozwój najlepiej wykorzystały szanse stworzone przez dostępność
środków unijnych. Prócz małych projektów, które z racji szczupłości możliwości sołeckich i gminnych dominowały, pojawiły się relatywnie duże przedsięwzięcia
w ¾ finansowane ze środków unijnych w kwocie do
500 000 zł. Stan infrastrukturalnego wyposażenia wsi
zmienił się radykalnie.

Dyskurs, doświadczenia i wzorce
Odnowa wsi stała się tematem społecznego dyskursu.
Zainteresowały się tym procesem wyższe uczelnie.
Pojawili się wykwalifikowani specjaliści – moderatorzy

odnowy wsi. Powstały publikacje. Pisane są prace magisterskie (np. na temat wiosek tematycznych powstało
kilkadziesiąt prac licencjackich, kilkanaście magisterskich, jeden doktorat). Polski model tworzenia wiosek
tematycznych spotkał się z zainteresowaniem grup studyjnych z Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec i Tunezji.
Przyjął się i upowszechnia fundusz sołecki. Obszary
LEADER objęły niemal całą wiejską przestrzeń kraju.
Wiele społeczności wiejskich wykorzystało metodę i dostępność środków do realizacji własnych celów w tym
odnowy swych sołectw, tworzone są wsie tematyczne.
Powstało bardzo wiele stowarzyszeń i fundacji, które przyjmują za cel odnowę swojej miejscowości, czy
regionu. Organizacje te pozyskują środki na swoje
działania z różnego rodzaju dostępnych im funduszy.
Aktywnie pracujące sołectwa komunikują swe istnienie
i działalność za pośrednictwem stron www. Zdobyto
doświadczenia i wytworzył się kapitał społeczny goto139

Wykres 13. Ilość przedsięwzięć wykonywanych przez sołectwa uczestniczące w opolskim programie odnowy wsi w latach 2004 -2012

Wykres 14. Przedsięwzięcia odnowy wsi w sołectwie w ujęciu
wskaźnikowym

Źródło: Opracowanie własne odpowiedzi na podstawie danych z UM woj. opolskiego
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z UM woj. opolskiego

wy działać nie czekając na kolejne rozdanie środków
unijnych z perspektywy 2014–2020, które realnie będą
dostępne w roku 2015.

Odnowa wsi jako strategia gminy
Zagospodarowanie tego potencjału jest obecnie możliwe wyłącznie w partnerstwie sołectw i gmin. Tkwi w tym
szansa rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę
społeczeństwa obywatelskiego pod warunkiem kształtowania partycypacyjnego modelu funkcjonowania gminy, który faktycznie czyni sołectwo podmiotem rozwoju.
Tę szansę dostrzegają już gminy, w tym Gogolin, której
burmistrz Joachim Wojtala, bodaj jako pierwszy w Pol140

sce, otwarcie mówi, iż odnowa wsi jest podstawową
strategią rozwoju jego gminy. Gogolin za standard rozwoju sołectw przyjął model Akcji Wieś Przyszłości.

gdyż staje się działaniem fasadowym prowadząc wprost
do wypalenia się energii angażujących się ludzi.

Utworzenie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi
(PSORW), której gminy członkowskie wchodzą na ścieżkę partycypacyjnego modelu działania, jest dobrym
prognostykiem kontynuacji odnowy wsi w Polsce. Narastająca świadomość znaczenia animacji procesu rozwojowego w łonie społeczności lokalnych, jako warunku
skutecznego wspierania obszarów wiejskich, powoduje
zwrot gmin w kierunku problematyki społecznej. To z kolei tworzy warunki przyjęcia partycypacyjny modelu ich
działania. Bez partycypacyjnego modelu funkcjonowania
gminy efektywna aktywizacja sołectw nie jest możliwa,

Jak korygować mechanizmy
rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce
Przekonywujące efekty odnowy wsi w przeszłości stały
się argumentem na rzecz dużej skali wsparcia ze środków unijnych oraz dla utworzenia funduszu sołeckiego.
Odnową wsi przygotowano dla tych rozwiązań przyjazny
grunt, co wywarło wpływ na rozwój obszarów wiejskich
w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz krajowym.
Trzeba ufać, że to doświadczenie wpłynie na korektę

instrumentów wsparcia oferowanych z poziomu kraju
i Unii Europejskiej. Jest coraz bardziej oczywiste, że dla
zagwarantowania celowości i efektywności dotacyjnego
wsparcia, powinno ono być udzielane, nie z racji samej
tylko potrzeby, lecz wówczas, gdy proces rozwojowy
wsi jest co najmniej zapoczątkowany. Na tym polega
przewaga animujących proces rozwojowy regionalnych
programów odnowy wsi nad programami operacyjnymi,
które zapewniają środki w oderwaniu od procesu rozwojowego danej miejscowości a tym samym od możliwości wykorzystania zrealizowanych projektów.
W tym miejscu trzeba odwołać się do doświadczeń
pierwowzoru odnowy wsi w Polsce, tj. Nadrenii–Palatynatu. W landzie tym w latach 1991–2012 zainwesto141

wano w proces odnowy wsi 475 mln Euro – 175 euro
na mieszkańca obszarów wiejskich. Przyniosło to inwestycje o wartości niemal 2,5 mld. Każde euro zostało
pomnożone ponad pięciokrotnie (podobne wskaźniki
sygnalizują inne landy w Niemczech i Austrii). Było to
możliwe poprzez przyjęcie paradygmatu rewitalizacji,
w ramach którego podobny strumień środków kierowano do beneficjentów prywatnych i publicznych. Za
podobną kwotę dotacji zrealizowano blisko 26,5 tys.
przedsięwzięć prywatnych i ponad 4,3 tys. projektów
publicznych (ważna jest ta proporcja). Jedno Euro dotacji w projektach prywatnych skutkowało zaangażowaniem 8 euro po stronie inwestora. W projektach publicznych było to niespełna 2,3 euro. Ten przykład pokazuje,
że bezpośrednie wsparcie dla mieszkańców – właścicieli zasobów budowlanych, decyduje o kompleksowości procesu. Mechanizm ten jest kluczem rozwoju
wewnętrznego wsi, daje możliwość zapanowania nad
negatywnymi skutkami zmian demograficznych oraz
racjonalizuje procesy urbanizacyjne (przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy i efektywne wykorzystanie
dostępnych i uzbrojonych terenów wewnątrz miejscowości). Ma to zbawienne skutki dla zachowania dziedzictwa kulturowego i jest źródłem wzrostu gospodarki
lokalnej. Tych rozwiązań należy oczekiwać w Polsce!

Odnowa wsi – gramy dalej!
Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino w woj. pomorskim (współzałożyciel Polskiej Sieci Odnowy i Roz-

woju Wsi), w której z końcem roku 2013 utworzyły się
w sołectwach grupy odnowy, stwierdza: „…podejmujemy się realizacji programu odnowy wsi, bo oddolna
energia dobrze zorganizowanej wspólnoty lokalnej jest
niezbędna do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, jakie sobie stawiamy. Szybki rozwój gospodarczy,
skuteczne wykonanie projektów infrastrukturalnych
w dalszej perspektywie uwarunkowane będzie zaangażowaniem mieszkańców – ich identyfikacją zarówno
z historią miejsca jak i poczuciem odpowiedzialności
za jego przyszłość. Po latach kładzenia szczególnych
akcentów na nadrobienie zapóźnień cywilizacyjnych, to
właśnie przedsięwzięcia społeczne z zakresu odnowy
wsi staną się sposobem trwałego podniesienia jakości
życia mieszkańców i podstawą przyszłej strategii rozwoju gminy. Potrzebujemy odnowy wsi jak powietrza,
by uzyskany sukces sobie uświadomić, utrwalić i rozwinąć… .”
Lata skutecznego menedżerskiego zarządzania przez
wójta, które wydobyło Gniewino z zapaści po przełomie
roku 1989, spowodowały, że gmina z pozycji niemal najgorszej w województwie gdańskim osiągnęła globalny
sukces. Rozwijając infrastrukturę bytową i turystyczną
na miarę XXI wieku, tworząc wybitne centrum treningowe, zyskała przychylność federacji piłkarskiej Hiszpanii. Stała się centrum pobytowym reprezentacji tego
kraju – mistrza świata i zdobywcy tytułu mistrza Europy
w EURO 2012. Gmina, która „osiągnęła wszystko” stawia
na odnowę wsi. Czy potrzeba lepszych argumentów, by
wykazać, że metoda ta jest niezbędna i ma przyszłość?

Rozdział VII

Odnowa wsi – wyzwania i nowe idee

Wcześniej pokazaliśmy dotychczasowy przebieg odnowy wsi w trzech głównych nurtach: odnowy ujętej
w programy regionalne, odnowy w ramach PROW oraz
odnowy prowadzonej niejako spontanicznie, punktowo,
przez liderów zmiany. Doszliśmy też do wniosku, że
odnowa wsi jest procesem ciągłym, stałym dopasowywaniem się do zmiennych warunków, przez co sama
musi się zmieniać, odnawiać. Odnowa wsi powinna być
także dopasowana do specyficznej sytuacji wsi i regionu. Inna jest sytuacja wsi położonej w cieniu metropolii,
inna wsi peryferyjnej. Odmienne uwarunkowania mają
wsie z przewagą rolnictwa i wsie z przewagą funkcji turystycznych. Mając na uwadze bilans 15-lecia odnowy
wsi w Polsce oraz specyfikę poszczególnych wsi i regionów, w których są położone, pokażemy jakie wyzwania stoją przed odnową wsi w naszym kraju i będziemy
szukali idei, pomysłów na jej przyszłość.

Ciągłość odnowy wsi
Odnowa wsi jest przedsięwzięciem trudnym i wieloaspektowym, stąd towarzyszą jej rozliczne wyzwania. Najważniejszym z nich jest ciągłość działań. Jest ona zagrożona
brakiem wsparcia i zniechęceniem się liderów. Zagroże-
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niem dla ciągłości działań są także sukcesy. Kiedy już
tak wiele zrobiono, to może zabraknąć motywacji i energii do dalszych działań. Wyzwaniu ciągłości towarzyszy
wyzwanie obywatelskości. Odnowa wsi jest skuteczna
zaangażowaniem mieszkańców wsi, ich poczuciem
obywatelskości. Groźna dla społecznego działania jest
zbytnia formalizacja odnowy wsi oraz brak wsparcia dla
sołectw ze strony samorządów. Obywatelskości odnowy
wsi przeszkadza także wyręczanie wsi przez służby zewnętrzne. Przejmowanie przez gminę odpowiedzialności
za porządek we wsi, za świetlicę, za utrzymanie biednych,
a nawet za organizacje festynów, czyni mieszkańców wsi
bezwolnymi w sprawach ogólnospołecznych. Wieś domaga się wtedy wsparcia na różnych polach, powołując
się na słuszny skądinąd argument, że mieszkańcy miast
mają podobne potrzeby zapewnione. Z ciągłością działań
wiąże się finansowanie odnowy wsi. Nie ma w Polsce na
ten cel takich środków jak w Niemczech i Austrii, a dysponowanie tymi, które są do dyspozycji nie wygląda najlepiej. Można się też spodziewać, że w kolejnych latach
będzie mniej pieniędzy na działania związane z odnową
wsi. Ważnym wyzwaniem związanym z wcześniejszymi
inwestycjami jest ciągle lepsze i wielokierunkowe wykorzystanie już istniejącej infrastruktury wsi, szczególnie
świetlic, placów zabaw i boisk.
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Skala odnowy wsi
Dotychczasowy bilans odnowy wsi w Polsce pokazuje,
że jest to ruch istotny i potrzebny. Z bilansu tego wynika jednocześnie, że w formie programów regionalnych
i lokalnych objął on, optymistycznie licząc, niecałe 10%
polskich sołectw.
Odnowa wsi natrafiła też w Polsce na liczne bariery,
które opisane zostały w poprzednich rozdziałach. Najgroźniejsze z nich wiążą się z narastaniem dysfunkcji
samorządności terytorialnej. Wobec tych dysfunkcji
autentyczny, czyli oddolny i spontaniczny, obywatelski
ruch odnowy wsi może być zagrożeniem dla władzy
i raczej nie będzie wspierany. Jeżeli już to w sposób formalny i fasadowy. Najtrudniej jest i będzie tam, gdzie
potrzeby odnowy wsi są największe, czyli we wsiach
marginalnych.

Wyzwania demograficzne
i gospodarcze
Mówiąc „rozwój” często myślimy „wzrost”. To pułapka,
w którą wpadają np. gminy, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (pokrywają
one ok 1/3 kraju) wyznaczyły tereny budowlane wystarczające na zbudowanie domów dla 90 milionów ludzi.
Tymczasem ludność Polski zaczyna się zmniejszać. Na
100 kobiet rodzi się około 130 dzieci, gdy dla prostej zastępowalności pokoleń niezbędne jest 210. Obecnie co
piąty Polak ma ponad 65 lat. Za lat 30 będzie to co trzeci. Syndrom depopulacji dotyka w szczególności peryferyjnie położone tereny wiejskie. Objawem tego zjawiska
jest masowe zamykanie szkół. Zanik we wsi placówki
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oświatowej jest fatalnym sygnałem dla rodzin z dziećmi
i młodych. Po tym zdarzeniu będzie ich we wsi jeszcze
mniej. W ten sposób wiejskie strategie rozwoju tracą
impet. Wyzwania demograficzne (mało młodych, dużo
starszych, w ogóle mniej ludzi) od przełomu wieków są
przedmiotem szczególnej troski Niemiec i Austrii, w tym
regionów, z których odnowa wsi się wywodzi. Opracowano raporty i strategie przeciwdziałania temu zjawisku na poziomie państw, landów i gmin. Część tych
opracowań będzie dostępna w j. polskim, na stronie
opolskiego projektu „Obserwatorium demograficzne”.
Między innymi dorobek Gerlinge Weber z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Wiedniu. Opisuje ona „zwijające się”
na skutek przemian demograficznych obszary wiejskie.
Początkiem jest niedobór miejsc pracy i szans życiowych powodujący ucieczkę młodych i przedsiębiorczych. Ów odpływ podcina gałąź lokalnej gospodarce,
ogranicza możliwości finansowe samorządu, redukuje
jego zdolności inwestycyjne oraz utrzymania przewymiarowanej infrastruktury. Dochodzi do likwidacji usług
komercyjnych i ograniczenia usług publicznych, szwankuje infrastruktura, znikają kolejne placówki ważne dla
życia codziennego. Wzmaga to odpływ ludzi i kapitału,
zmniejsza się zakres usług publicznych, spada jakość
życia. Te skutki odczuwają już wszyscy. Nastrojom „no
future” towarzyszy drastyczny spadek cen nieruchomości, załamuje się całkowicie lokalna gospodarka, obszar
przeżywa niekontrolowany upadek. Mieszkańcy w przewadze są zależni od transferów z budżetu państwa i pomocy społecznej. To nie fikcja, w tym scenariuszu jest
już wiele obszarów wiejskich. Musimy go poważnie potraktować. Wobec negatywnych czynników demograficznych, tym pilniejsza jest potrzeba przyciągania na
wieś młodych ludzi i zatrzymywania w niej tych, którzy
tam jeszcze mieszkają. Nie zrobi się tego pod przymu-

sem. Potrzebne są atrakcyjne zachęty. Jednak natura
zachęt też się zmienia. Nie wystarczą już proste i kosztowne rozwiązania z przeszłości.

Wyzwania urbanizacji
Wieś podmiejska, dotyczy to szczególnie wsi w pobliżu dużych miast, doświadcza problemów związanych
z chaotyczną zabudową oraz zachwianiem proporcji
pomiędzy liczbą dotychczasowych i nowych mieszkańców. Bez specjalnych działań wsie takie zmieniają się
w sypialnie miast o słabych związkach pomiędzy nowo
zasiedlonymi i dotychczasowymi mieszkańcami wsi.
Przewaga nowych mieszkańców i dominacja funkcji
sypialnianej wsi powoduje utrudnienia dla działalności
rolniczej na wsi i jest także barierą dla rozwoju innych
form działalności gospodarczej, nawet o umiarkowanie
uciążliwym charakterze. Przyzwyczajeni do miejskich
warunków życia nowi mieszkańcy wsi mają często postawy roszczeniowe dotyczące np. infrastruktury wsi.
Ich słuszne skądinąd postulaty rzadko poparte są chęcią do udziału w pracy na rzecz wsi.

Ziemia bez ludzi
Kiedy wsie w pobliżu dużych miast mają za dużo mieszkańców, to wsiom z dala od nich i od dobrych dróg grozi
wyludnienie. Takie wsie są też droższe w utrzymaniu.
Więcej kosztuje tu utrzymanie dróg, dostarczanie wody,
odprowadzanie ścieków i zbieranie śmieci, większe są
też koszty funkcjonowania szkół. Jednocześnie mieszkańcy wsi peryferyjnych płacą mniejsze podatki, a wielu
z nich nie płaci ich wcale, bo żyją z zasiłków. Gminy

mają więc mniejsze budżety. Na takich obszarach, mimo
wyraźnej potrzeby, bardzo trudno jest myśleć perspektywicznie i wdrażać plany odnowy miejscowości. Sytuacja takich wsi jest szczególnym wyzwaniem. Wydaje
się, ze przetrwają te wsie, których mieszkańcy zdobędą
się na całkiem nowe sposoby myślenia i działania.

Partnerstwa
Budowanie i podtrzymywanie partnerstw, autentycznych
partnerstw, jest kolejnym ważnym wyzwaniem przed
odnową wsi. Dotyczy to zarówno wsi peryferyjnych, jak
i wsi w cieniu dużych miast. Dopiero w partnerstwie, we
współpracy, możliwe jest odnawianie wsi w trudnym położeniu. Natomiast wsie, którym już teraz się powodzi,
mogą dzięki współpracy z osobami, instytucjami i organizacjami spoza wsi wzmocnić swoją pozycję.

Rolnictwo na wsi
Rolnictwo jest ciągle ważne dla wsi. W związku z tym
powinno się także wyraźniej zaznaczać wśród celów
odnowy wsi. Utrzymanie rolnictwa stanowi bowiem
o istocie wsi. Dyskusyjne jest jednak, jakie to ma być
rolnictwo. Rozstrzygnięcie tej kwestii uwarunkowane
jest położeniem wsi, jakością gruntów, bliskością rynków zbytu, przygotowaniem rolników oraz ich gotowością na zmiany. Trwałość gospodarstwa rolnego, dotyczy to głównie gospodarstw małych i średnich, zależy
dzisiaj bardziej od gotowości i umiejętności świadczenia dodatkowych usług, od uczestnictwa w sieciach
współpracy i kooperatywach spożywców, niż od wysokości plonów i wyników hodowli.
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Wyzwania innowacyjności
Innowacyjność jest wyzwaniem nie tylko dla wsi, ale dla
całej gospodarki Polski i nie tylko gospodarki, coraz częściej podnosi się także potrzebę innowacji społecznych.
Innowacje mają zwiększyć konkurencyjność gospodarki
i przyczynić się do lepszego rozwiązywania problemów
społecznych. Innowacja (łac innovatio – odnowienie) to
wymyślenie i zastosowanie Nowego sposobu produkcji,
albo całkiem nowego produktu, bądź usługi. Innowacja
społeczna, to nowe sposoby osiągania celów społecznych. Innowacja wiąże się z porzuceniem dotychczasowego sposobu postępowania i myślenia, Dlatego też natrafia na opór. Przegląd wielu planów odnowy wsi i działań
podejmowanych w ramach odnowy wsi, pokazuje, że niewiele jest wśród nich przedsięwzięć innowacyjnych.
Przykładową ilustracją zachowawczych planów odnowy,
jest plan odnowy jednego z sołectw.
Jako najważniejsze cele do realizacji uznano: zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa
kulturowego, podniesienie standardu życia i pracy na wsi,
podniesienie atrakcyjności turystycznej. Tak zdefiniowane cele główne pozwalają wyznaczyć cele szczegółowe
(uszeregowane wg priorytetów):
Budowa i remont dróg.
Wzrost liczby nowych miejsc pracy.
Wzrost wpływów do budżetu z tytułu dofinansowanie ze
środków UE.

O tym dlaczego wybierane są rozwiązania typowe,
z przewagą inwestycji w budynki i budowle pisaliśmy
już w rozdziale IV.4., tutaj warto jeszcze raz podkreślić
potrzebę planowania rozwoju wsi ukierunkowanego na
większą niezależność od finansów z zewnątrz. To nie
„Wzrost wpływów do budżetu z tytułu dofinansowanie ze
środków UE” ma zapewnić przyszłość wsi, lecz innowacyjne wykorzystanie zasobów własnych przy wsparciu
z zewnątrz. Przy czym, do pomocy z zewnątrz należy
także podejść innowacyjnie. Zwykła pomoc uzależnia.
Lepsza od niej jest pomoc, która będzie w interesie obu
stron, przy której pomagający zamienia się w partnera,
współudziałowca przedsięwzięcia.

Wyzwania edukacyjne
Od dawna powtarza się tezę o znaczeniu edukacji w życiu ludzi. Teraz ubiera się to w formułę kapitału ludzkiego. O jakości tego kapitału w najwyższym stopniu
decyduje wykształcenie. Twierdzi się, że od poziomu
kapitału ludzkiego zależy w dużej mierze stan rozwoju
lokalnego. W tym kontekście znaczące jest to, że dzieci
ze wsi osiągają średnio gorsze wyniki w sprawdzianach
szóstoklasistów i egzaminach gimnazjalnych od dzieci
z miast. Skutkuje to obniżeniem ich szans życiowych
oraz możliwości rozwojowych wsi. Dodatkowe i oczywiste osłabienie kapitału ludzkiego wsi wynika też z faktu,
że najzdolniejsza młodzież nie wraca na wieś, bo nie
ma tam dla niej pracy.

Za najpilniejsze kwestie do załatwienia w sołectwie uznano: budowę świetlicy, budowę instalacji burzowej, remont
dróg i ulic.
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Na poprawę szans edukacyjnych dzieci ze wsi
w niewielkim stopniu wpływa zwiększanie wydatków
na oświatę. O tym, jak się dziecko uczy decyduje
w głównej mierze środowisko rodzinne, poziom wie-

dzy i aspiracji rodziców, oraz uboższe niż w mieście
otoczenie społeczno-kulturowe. W takiej sytuacji
obszary wiejskie, szczególnie peryferyjne w malm
stopniu wykorzystują potencjał szkół. Szkoły zajęte
SA coraz bardziej sobą, wypełnianiem zobowiązań
wobec instytucji centralnych, uczestniczeniem w wyścigu, którego reguły narzucane są z zewnatrz. Dzieci i młodzież przeciąża się obowiązkami szkolnymi,
presją osiągania wyników w testach, dojazdami do
szkoły. Mniej jest przez to, niż kiedyś czasu na zabawę, sport i uczestniczenie w życiu wsi. Wieś ubożeje
także pod tym względem.
Ważnym czynnikiem warunkującym pracę szkół jest
rosnące obciążenie budżetów gmin wydatkami na
edukację, co w powiązaniu z rosnącymi trudnościami
budżetowymi zmusza do szukania oszczędności. Znajduje się je np. w ograniczaniu zatrudnienia w szkołach
i w zamykaniu małych szkół. Wyrazem tego są też starania samorządów o zmiany w regulacjach prawnych
dotyczących pensum nauczycielskiego.
Szkoły podstawowe w Polsce są od lat poddawane
kolejnym reformom. Jesteśmy teraz w trakcie kolejnej
zmiany w ich funkcjonowaniu, czyli objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci w wieku 6 lat oraz obowiązkiem
przedszkolnym dzieci w wieku 5 lat. Zdaniem krytyków
dotychczasowe reformy nie wpływają na polepszenie
obecnego systemu edukacji. Krytyka ta nie dotyczy tylko polskich szkół. Sir Ken Robinson, brytyjski pedagog,
mówca i orędownik zmian w edukacji twierdzi, że szkoła
powinna rozwijać w uczniach wyobraźnię, kreatywność
i pasje, jako podstawę do zdobywania wiedzy. Niestety, jego zdaniem, szkoła stosując mechaniczne metody nauczania i centralnie sterowany systemem ocen

i egzaminów, zabija w uczniach entuzjazm i pasję poznawania świata.

Kierunki odnowienia odnowy wsi
Opisane tu z osobna wyzwania występują łącznie i warunkują się wzajemnie, dlatego tak trudno odpowiedzieć
na nie pojedynczymi działaniami, dlatego zawodzą
zwykle doraźne interwencje. Kompleksowość problemu
wymaga wielowymiarowego podejścia. Podejście takie testowane jest w działaniach sołectw i gmin liderów
odnowy wsi, podczas tworzenia wiosek tematycznych
oraz gospodarstw edukacyjnych i przygodowych68,
a także w ramach wielu projektów, np. w projekcie pn.
Europejska Akademia Sołtysa69. Z wieloletnich obserwacji towarzyszących tym działaniom oraz z analizy
innych dobrych praktyk odnowy wsi, wynikają następujące wnioski:
1. Przedsięwzięcia odnowy wsi, sprawdzają się najlepiej tam, gdzie sołectwa działają w partnerstwie
z gminą.
2. Wsie przodujące w odnowie wsi mają większą silę
przyciągania i przeciwstawiają się depopulacji.
3. Wsie zaawansowane w procesie odnowy „do wewnątrz” podejmują już działania „na zewnątrz”, tworząc swoje oferty.
4. Odnowa wsi potrzebuje nowych impulsów, przejścia
do działań generujących dochody i zapewniających
trwanie i rozwój wsi wobec negatywnych zjawisk
demograficznych, trudności na rynku pracy i rosnącego w przerażającym tempie długu publicznego.
68 Por. W. Idziak, Wymyślić wieś od nowa, Koszalin 2008.
69 Por. soltys.frdl.szczecin.pl
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Obywatelska postawa i dbałość o własne korzyści
powinna skłaniać do tego, żeby odnowa wsi była
w coraz większym stopniu przedsięwzięciem służącym pomnażaniu dochodów, a nie sposobem na
pozyskiwanie grantów. Potrzebujemy odkrycia na
nowo myśli i doświadczeń pionierów odnowy wsi
pokazanych w rozdziale III.2
5. Zrealizowane z sukcesem innowacje w odnowie wsi
wdrażane są najczęściej przy udziale osób i organizacji z miast, na zasadzie obopólnych korzyści.
Włączanie do pracy we wsi osób i organizacji spoza
wsi, poszerzenie grona udziałowców przedsięwzięcia, poprawia skuteczność działań. Ludzie z zewnątrz zauważają niekiedy więcej i są mniej zależni
od miejscowych uwarunkowań i niemożności.
6. Sukces odnoszą zwykle działania związane
z ludzkimi pasjami i zainteresowaniami. Osoby,
których pasje są realizowane w wiosce tematycznej, świetlicy, gospodarstwie stają się często liderami zmiany.
7. Podejście doceniające (szukanie dobrych stron
i okazji do pochwał) daje lepsze rezultaty niż koncentracja na problemach70.
8. Ważne jest łączenie planowania z działaniem – tworzenie strategii w działaniu.
9. Włączanie do działań osób i grup, które rzadko są
angażowane do działań związanych z odnową wsi
(np. dzieci, niepełnosprawni, artyści, seniorzy, firmy, uczelnie, kolekcjonerzy, biura podróży) otwiera
nowe perspektywy i daje ciekawe rezultaty.
10. Łączenie pracy z zabawą, animacja, pomaga
zmniejszać lęk przed zmianą i integrować uczestników działań. Większość ofert wiosek tematycz70 Por. W. Idziak, op. cit,, s, 114.
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nych i gospodarstw edukacyjnych związanych jest
z animacją i zabawą i kierowanych do mieszkańców
miast.
11. Lepsze efekty przynosi uczenie się połączone
z działaniem w realnej sytuacji, dające wymierne
rezultaty, niż tradycyjne metody zajęć. W działaniu
ujawniają się nowi liderzy i poszerza się krąg udziałowców przedsięwzięcia. Przekonanie do rozwijania
własnych przedsięwzięć wynika w większym stopniu z udziału w realizacji przedsięwzięcia w innym
miejscu (wiosce, gospodarstwie), niż z ich oglądania, czy słuchania opowieści o nich.
12. Ważną przeszkodą we wdrażaniu innowacyjnych
rozwiązań odnowy wsi są opory związane z myśleniem, czyli przewaga myślenia, które Edward de
Bono nazwał tradycyjnym, opartym na analizie,
ocenie i logice. Na gruncie tego myślenia zakłada
się, że drobiazgowa analiza problemu doprowadzi
do znalezienia sposobów jego rozwiązania. Lepsze
efekty osiąga się stosując myślenie, które de Bono
określił jako „projektujące”. Myślenie to nastawione
jest na „postrzeganie, możliwość i praktyczność”.
Oczekiwanym wynikiem myślenia opartego na logice jest prawda, myślenie projektujące prowadzi natomiast do wartości71. Ważniejsze od tego „jak jest
naprawdę” jest to „jak może być?”
13. W odnowie wsi, i zapewne w innych obszarach ludzkiej aktywności, potrzebne jest odkrywanie głębszych pokładów zasobów określanych jako kapitał
symboliczny i projektowanie na ich podstawie nowego typu przedsięwzięć. Obiecujące jest to, że wiele

71 E. de Bono, Z nowym myśleniem w nowe tysiąclecie, wyd. Rebis,
Poznań 2001, s. 244–257.

z tych przedsięwzięć może być realizowanych przy
minimalnych nakładach finansowych.
14. Zmiana wsi zaczyna się od przemiany jej mieszkańców. Żeby zadbać o estetykę otoczenia i ład przestrzenny, trzeba mieć poczucie estetyki i ład w sobie.
Droga do pięknej wsi prowadzi przez upiększanie
ludzkich dusz. Droga do ciekawej wsi zaczyna się
od przemiany ludzi zwykłych w ludzi ciekawych
sobą i ciekawych świata.
15. Podstawą odnowy wsi powinna być odnowa gospodarki wsi. Bez pracy wieś peryferyjna wyludni się,
a wieś w cieniu miasta stanie się jego sypialnią.
Znaczącym uzupełnieniem pokazanych wcześniej
przykładów odnowy gospodarki wsi, jest wielokrotnie opisywany i pokazywany przykład Bałtowa,
Gmina ta przeszła metamorfozę od peryferyjności,
dużego bezrobocia i zagrożenia depopulacją do
rozkwitu miejsc pracy w nowej gospodarce i przyciągania młodych72.
16. Odnowa wsi powinna być wyzwaniem dla mieszkańców miast. Im bardziej, niż mieszkańcom wsi zależy
na podtrzymaniu mitu tradycyjnej wsi i na dostępie
do „zdrowej żywności” oraz na wypoczynku „tak
jak u babci”. Dla miasta wieś może być też nową
Ameryką73, miejscem osiedlania się i pracy. Jednak
będzie to już praca, którą należy zaprojektować, bo
jeszcze jej na wsi nie ma.

żemy określić, jako krytyczną, nie będzie skuteczne
zwykle planowanie i nie wystarczą już rutynowe działania. Nawet wtedy, kiedy widzimy, że wieś ma oczywisty
potencjał, który można przełożyć na tworzenie źródeł
dochodów, jego wykorzystanie zależało będzie w dużej mierze od ludzi, którzy mają to robić. Niestety takich ludzi jest na wsi obecnie mniej niż jeszcze kilka lat
temu. Wieś nie jest już przestrzenią powolnych zmian.
Mieszkańcy wsi są dzisiaj bardziej mobilni. Młodzi szukają pracy poza wsią i bardziej w nią wierzą niż w to,
że mogą sobie stworzyć pracę w swojej wsi. Częściej
wierzą w to młodzi z miasta, którzy wybierają wieś, jako
przestrzeń realizacji swoich pasji, wielu z nich uczestniczy w wioskowych projektach, jako wolontariusze. Nie
zawsze związane jest to z osiedlaniem się na wsi, chociaż jest już sporo przykładów osób, które wybrały wieś,
żeby tam mieszkać pracować.
W wakacje przenieś się… do średniowiecza.
Zapaleńcy z Podkarpacia zbudowali wioskę fantasy
Chodzą w strojach ze skór dzików i wilków, mieszkają w chatach otoczonych drewnianym fortem z bramami i wieżami, a stołują się w „Karczmie pod wisielcem”.
W Kuńkowcach pod Przemyślem na Podkarpaciu grupa
pasjonatów zbudowała średniowieczną wioskę, w której
odtwarza warunki życia sprzed kilkuset lat. „To nie jest
skansen. Chcemy stworzyć osadę z prawdziwego zda-

Wymienione przesłanki otwierają drogę do nowego myślenia o odnowie wsi. W sytuacji wielu wsi, którą mo72 http://www.baltow.info/
73 Nawiązujemy tu metaforycznie do koncepcji Fryderyka Wielkiego, który chcąc ograniczyć wyjazdy za chlebem do Ameryki nakazał
osuszyć rozlewiska Warty koło Kostrzyna, osadził tam kolonizatorów,
a cały ten teren nazwał „Neu Amerika”.

rzenia, z kuźnią, uprawami, hodowlą zwierząt, w której
będzie można zamieszkać na stałe” – zapowiadają.
http://natemat.pl/67769,w-wakacje-przenies-sie-do-sredniowiecza-zapalency-z-podkarpacia-zbudowali-wioske-fantasy
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Rodzenie się opowieści
Wchodzeniu w nową rzeczywistość towarzyszy niepewność i niedostatek wzorów. To już nie czas naśladownictwa, lecz czas tworzenia, kreowania nowych
jakości i eksperymentowania. Projektowanie wymaga
twórczości i wyobraźni, nie jest jednak bujaniem w obłokach, zakłada, że to, co wymyślone powinno być
wcześniej czy później możliwe do realizacji. Marzenia,
twórcze idee, nabierają znaczenia, gdy mogą znaleźć
praktyczne zastosowanie. Liczy się także koszt ich
wdrażania, im mniejszy tym lepiej. Najlepsze są pomysły, które są możliwe do realizacji, etapami, przy niewielkich nakładach. Ważne jest też, aby stosunkowo
szybko zauważalne były korzyści podjętych działań.

ziół. Opowieści te i ich odniesienia do rzeczywistości
zmieniają także narratorów.
Z opowieści pani Ewy
Gołębie były u nas od dawna, ale tak trochę z boku, jak
urządziliśmy w świetlicy wystawę pucharów, a potem zrobiliśmy dożynki z gołębiami i we wsi pojawiły się tabliczki
z gołębiami, to zrobiło się większe zainteresowanie naszą
miejscowością. Pytają – dlaczego Kołacz został nazwany Wioską gołębi? Zajęcia jakie odbywają się w świetlicy
są teraz zajęciami, przy których zawsze towarzyszy nam
gołąb. W świetlicy odbyło się zakończenie lotu 2013, na
który przybyło ok.60 hodowców. Hodowcy byli pozytywnie
zaskoczeni, że ktoś wpadł na taki pomysł aby założyć
„Wioskę gołębi”. Nasz plac zabaw został nazwany ,,Go-

Myślenie projektujące przypomina tworzenie opowieści, albo zamianę dotychczasowych opowieści
o trudnościach i niemożności, w opowieści o zasobach i szansach. Opowieści te powinny mieć jednak
konkretne odniesienie. Przykłady zalążków takich
opowieści pokazaliśmy w rozdziale IV.4. Zaczynając
od robienia samolotów z papieru (efekt natychmiastowy) przechodzimy do zawodów w wiosce, a w naszych marzeniach są mistrzostwa Polski. Już mamy
partnera, z którym wspólnie snujemy marzenia, projektujemy. Po pierwszych zawodach partnerów przybywa. Nie tylko nam zależy na sukcesie, jesteśmy
dopingowani, mamy cel i temat do rozmów. Mamy
też swoją opowieść, możemy jej użyć, jako towaru
wymiennego. Nikt specjalnie nie chciał słuchać opowieści o kiepskiej świetlicy, ale opowieść o „Świetlicy
wysokich lotów”, to już co innego. Podobne opowieści
można rozwijać wykorzystując wątek gołębi, szkła,
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łąbek”. Po prostu o nas zaczyna się mówić. Staramy się
aby nasze przedsięwzięcia które sobie zaplanowaliśmy
zrealizować, chcielibyśmy wejść do połczyńskich szkół,
przedszkoli z pogadankami o gołębiach i hodowcach. Zarazić dzieci pasją jaką jest hodowla gołębi.
Jeśli chodzi o mnie to udział w projekcie uświadomił mi że
każdy pomysł który się narodzi w naszych głowach można zrealizować. Inaczej spojrzałam na hodowców, nie
myślę już, że to tylko gołębie, ale podziwiam hodowców
za wytrwałość i dbanie o swoje ptactwo. Mieszkańcy naszej miejscowości zaczęli inaczej spoglądać na gołębie,
które trzymają nasi hodowcy. Zdarza się tak, że jeśli ktoś
znajdzie gołębia zabitego, rannego, czy po prostu złapie
po locie to nie zostawiają go na drodze, polu czy trawie
tylko przynoszą do hodowców aby te ptaki znalazły się

Podejście doceniające i strategia
małych kroków na drodze do
wielkiego celu
Wyzwania można traktować jako problem, albo jako
szansę. Większość opisanych wyżej wyzwań to oczywiste problemy, jednak dla niektórych mogą być okazją do
czerpania korzyści. Wynalazcy zarabiali i zarabiają na
znajdowaniu rozwiązań dla trudnych sytuacji. Wsie w Dolnej Austrii, ale też wiele polskich wsi, zarabia po części na
turystyce edukacyjnej związanej z odnową wsi. Skala tych
korzyści nie jest oszałamiająca, jednak występują. Z trudnej sytuacji wsi korzystają niestety niektórzy wójtowie. We
wsi biednej, pozbawionej perspektyw, żyjącej z zasiłków,
łatwiej utrzymać władzę i nikt nie wymaga, żeby cokolwiek się zmieniło, bo przecież wszyscy wiedzą, że w takiej sytuacji zmiana na lepsze nie jest możliwa. Ciekawe,
jak wiele szans tracimy i ile przepowiedni się sprawdza
z powodu naszego myślenia. To trudno policzyć, można
jednak skalkulować ile wart jest rynek polskich tańców
ludowych, z osobna: kujawiaka, oberka, krakowiaka, czy
biskupińskiego wiwata? Zachętą do takich wyliczeń, może
być światowa kariera flamenco albo współczesnych mód
tanecznych takich jak np. zumba74. Na Tabory Tańca organizowane przez Domy Tańca75 z Poznania i Warszawy
przyjeżdżają setki osób, w tym też goście z zagranicy. Polskie tańce mogą być w jeszcze większym stopniu ofertą
polskich wsi, jako element większej i atrakcyjnej oferty.
Tutaj dotykamy delikatnej kwestii komercjalizacji kultury.
Bywa ona szkodliwa dla kultury, ale kiedy razem ze wsią
ginie jej kultura, to może jej komercjalizacja jest jednym ze

sposobów na trwanie kultury i dalszy byt wsi. Komercjalizacja nie musi oznaczać bylejakości i schlebiania niskim
gustom. Przeciwnie, oberek wykorzystywany w edukacji regionalnej i terapii przez sztukę, może być przykładem gospodarki wiedzy i kreatywności na wsi. Będzie to
już jednak inna wieś, tworzona przez mieszkańców wsi
i mieszkańców miast, wieś partnerska, wieś, którą w scenariuszach rozwoju wsi bawarskich nazwano wsią patchworkową, bo stworzoną z różnych elementów, zszytą
na nowo, poskładaną76. Metafora patchworka pokazuje,
że nowe jakości uzyskać można z tego, co stare i na pozór
niepotrzebne. Praca przy patchworku jednoczy i uwalnia
kreatywność, towarzyszą jej opowieści i śpiewy, tak może
wyglądać odnawianie gospodarki wsi.

Przeciw depopulacji
Dolna Austria powierza procesowi odnowy wsi dużą odpowiedzialność we wdrażaniu koncepcji społecznego regionu modelowego, którego treścią jest interwencja landu na
rzecz wzmocnienia warunków bytowych rodzin i wykształcenia młodzieży oraz obszerny pakiet działań na rzecz
wsparcia osób starszych w ich środowisku zamieszkania.
Podobna co do celów jest polityka Nadrenii-Palatynatu.
Tam, działania w ramach rewitalizacji i rozwoju wewnętrznego poszerzone są o promowanie i wspieranie wspólnego zamieszkiwania seniorów (co-hausing).
Województwo opolskie wdraża obecnie koncepcję
Specjalnej Strefy Demograficznej. Ma to być sposób

w odpowiednich rękach.
74 Taniec będący połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness.
75 www.domtanca.art.pl.

76 Dorferneuerung 2020 Zukunftskonzeption und –strategien der
Dorferneuerung in Bayern Teil 2A Dorffunktionen der Zukunf, s. 26.
http://www.landentwicklung-muenchen.de/forschung/forschungsberichte/dorferneuerung/de_2020_teil2a.pdf
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na przeciwdziałanie negatywnym skutkom depopulacji
poprzez samoorganizację społeczną na bazie struktur
odnowy wsi i przy wykorzystaniu jej doświadczeń. Stąd
zamysł utworzenia czterech sieci tematycznych z sołectw najbardziej zaawansowanych w procesie odnowy
wsi. Nie ma wątpliwości, że kwestie demograficzne wywrą głęboki wpływ na kierunki działań w odnowie wsi,
należy to nowe wyzwanie potraktować jako szansę.

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
Obchody 15-lecia Odnowy Wsi w Polsce zaowocowały
inicjatywą utworzenia sieci gmin o szczególnych dokonaniach na rzecz odnowy i rozwoju wsi. Koncepcja ta
spotkała się z aprobatą samorządów gminnych. Zaproszenie wojewody opolskiego przyjęło 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw. W Strumieniu w woj. śląskim,
11 marca 2013 r. samorządowcy podpisali porozumienie (zob. rozdział załączniki) o utworzeniu Polskiej Sieci
Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Do końca 2013 roku
liczba członków sieci wzrosła do 43 gmin. Przewodnictwo sieci objęła Anna Grygierek, burmistrz Strumienia.
Tworzenie się PSOR, jak również podejmowane przez
sieć działania są wspierane przez Regionalny Sekretariat KSOW i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Fundację
Wspomagania Wsi oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów, który przyjął rolę sekretariatu sieci.
Formułą działania sieci jest partnerstwo członków
PSORW na rzecz upowszechniania i wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania rozwojem opartym
na modelu partycypacyjnym oraz poszukiwanie nowych
rozwiązań dla wsi i obszarów wiejskich.
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Członkowie Sieci zamierzają wykorzystać i upowszechniać odnowę wsi jako sprawdzoną ideę, metodę i proces rozwojowy polegający na wykorzystaniu zasobów
i rewitalizacji przestrzeni wiejskiej oraz wzmacnianiu
społeczności wiejskich poprzez tworzenie wsi profilowanych i tematycznych, o określonych specjalizacjach
ze skutecznymi pomysłami na swą przyszłość.
Sieć jest zainteresowana aktywnym włączaniem do
swych prac środowisk naukowych i artystycznych, wykorzystaniem ekspertów, praktyków samorządowych,
liderów organizacji pozarządowych i wiejskich, w czym
szczególną rolę może odegrać Europejskie Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi ARGE.
Działalność sieci promuje partycypacyjny model zarządzania lokalnymi sprawami publicznymi. W ramach
sieć organizowane są cykliczne spotkania prezydium
i ogółu członków a także konferencje połączone z wizytami studyjnymi. Podczas których prezentowane są
najlepsze praktyki i wzorce odnowy i rozwoju wsi na
przykładzie gminy będącej gospodarzem spotkania.
Przedsięwzięciami tymi były: międzynarodowa konferencja „Tworzenie Sieci Najlepszych” w Kamieniu
Śląskim (maj 2013) połączona z czwartym spotkaniem
sieci laureatów konkursu o “Europejską Nagrodę Odnowy Wsi” (konkurs organizuje ARGE) oraz spotkanie
„Menedżerskie zarządzanie a strategia rozwoju gminy”
w Gniewinie (wrzesień 2013). Oprócz tego odbywają
się bilateralne partnerskie wizyty i rewizyty radnych,
pracowników gmin i liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego.
Pierwsze spotkania dowodzą jak istotna jest wzajemna
inspiracja, wymiana idei i wiedzy, jak również tworzenie
powiązań między uczestnikami tej wymiany. Działalno-

ści sieci prezentuje strona www.psorw.odnowawsi.pl,
którą administruje Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Sieć Najciekawszych Wsi
Pierwszą dużą inicjatywą podjętą przez PSORW jest
projekt utworzenia w Polsce Sieci Najciekawszych Wsi
(SNW). Zamysł powstał po wizycie we Francji w maju
2012 r. wojewody opolskiego wraz z ekspertami. Podróż
służyła zapoznaniu się z działalnością Stowarzyszenia
„Najpiękniejsze Wsie Francji” oraz z metodologią i kryteriami przyjmowania miejscowości do sieci Najpiękniejszych Wsi Francji. Koncepcja utworzenia sieci dostępna
jest na stroniew www.dziedzictwowsiopolskiej.pl i wyżej
podanej stronie PSORW. Obszerny artykuł na jej temat
jest opublikowany w Poradniku Radnego i Sołtysa na
rok 2014, zatem koncepcja nie będzie tu szczegółowo
omawiana. Celem przybliżenia jej istoty zacytujmy:
„Jest to propozycja wykorzystania walorów kulturowych,
przyrodniczych, krajobrazowych oraz ładu przestrzennego
na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, zaadresowana do grupy wsi, które nadal dysponują takimi walorami oraz miejscowości, gdzie walory te można przywrócić.
Tworzenie sieci miejscowości o rozpoznawalnej marce
oraz dających gwarancję pobytu o wysokim poziomie
atrakcyjności i jakości usług, ma stać się realną strategią
rozwoju dla sołectw, które podejmą staranie o spełnienie
kryteriów uczestnictwa. Wsparcie gmin rekomendujących
wsie do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi ułatwi osiągnięcie wymaganych standardów oraz promocję
marki. Ponadto stworzy platformę wymiany doświadczeń
i rozwiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (...).
W koncepcji Sieci Najciekawszych Wsi należy widzieć formułę specjalizacji i budowy wsi tematycznych w oparciu

o wiodący temat. Oba te kierunki procesu odnowy wsi
są rekomendowane społecznościom lokalnym w ramach
modelu przebiegu procesu odnowy wsi. Proponowana
koncepcja wiąże się jednocześnie z podjęciem współpracy sieciowej, co przewiduje model Wsi Przyszłości
(... ). Tworzenie SNW przyczynić się powinno do rewitalizacji wsi rewitalizacji. Wynika to z faktu, iż o możliwości
uczestnictwa w sieci decydować będzie przede wszystkim
jakość przestrzeni w obrębie centrów miejscowości oraz
dostępna tam infrastruktura pobytowa”.

Forum debaty publicznej
Ważnym wydarzeniem dla PSORW i inicjatywy utworzenia SNW było Forum Debaty Publicznej w Pałacu
Prezydenckim pt. „Sieć Najciekawszych Wsi – sposób
na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce”. Odbyło się ono 3 października 2013 roku. Wzięło w nim udział ponad 80 osób, m.in. przedstawiciele
ministerstw, burmistrzowie i wójtowie reprezentujący
gminy członków PSORW, wojewódzcy konserwatorzy
zabytków, przedstawiciele urzędów marszałkowskich
oraz reprezentanci świata nauki i organizacji pozarządowych. W trakcie spotkania przedstawiono założenia
projektu wdrożeniowego SNW, który ma doprowadzić
do wyłonienia w każdym województwie wsi o odpowiednim potencjale dziedzictwa kulturowego predestynowanych do uczestnictwa w Sieci. Materiały z tego spotkania dostępne są na stronie PSORW.
Kontynuacją Forum było spotkanie w Jemielnicy w woj.
opolskim, pn. „Projekty wdrożeniowe Sieci Najciekawszych Wsi”. Miało ono charakter warsztatowy. Uczestniczyło w nim ponad 65 osób, w składzie podobnym jak
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w Forum Debaty Publicznej. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków przedstawili uzupełnione wyniki kwerendy.
Ustalili, że do projektu wdrożeniowego można wytypować zaledwie 140 wsi w Polsce. Tylko taka ilość ma zasoby kulturowe na tyle znaczące, by dokonywać oceny
ich potencjału pod kątem możliwości spełnienia kryteriów
uczestnictwa w Sieci. W ramach spotkania przeprowadzono symulację prac ekspertów. Najważniejszym punktem spotkania było omówienie dalszej drogi tworzenia
SNW. Razem utworzą one pulę miejscowości potencjalnie zdolnych do wypełnienia kryteriów uczestnictwa
w Sieci. Wiele z nich będzie wymagać działań dostosowawczych. Będzie temu służyć plan działań, którego
tworzenie wejdzie w zakres projektu wdrożeniowego.
Zgodnie z podjętymi rozstrzygnięciami prace PSORW
w roku 2014, oprócz projektu SNW, będą koncentrować
się wokół problematyki ekonomii społecznej, oświaty,
polityki senioralnej oraz wsi tematycznych.

Odnowa edukacji
Metoda Escuela Nueva (Nowa Szkoła), opracowana w latach siedemdziesiątych XX wieku w Kolumbii przez Vicky
Colbert i jej współpracowników, jest odpowiedzią na problemy edukacyjne peryferyjnych i ubogich regionów tego
kraju. Tradycyjny system edukacyjny nie daje tu gwarancji przygotowania uczniów do radzenia sobie w dorosłym
życiu. Zamiast starać się o fundusze na zwykłe szkoły
Vicky Colbert postanowiła stworzyć całkiem nową szkołę. Escuela Nueva stawia w centrum uczniów traktując na
równi wiedzę, twórczość i emocje. Nie chodzi tu o tradycyjnie pojmowane zadanie szkoły, czyli „przekazywanie
wiedzy”, czy tradycyjne zadanie uczniów „przyjmowanie
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wiedzy”, lecz także o tworzenie wiedzy – wiedzy użytecznej. Nauczyciele są w tej szkole organizatorami procesu
uczenia się, tworzenia wiedzy, zdobywania umiejętności
i rozwijania kreatywności. Uczniowie pracują w zespołach
zdobywając (tworząc) wiedzę i umiejętności przydatne
tu i teraz. Szkoła działa na rzecz społeczności lokalnej,
włączając jej przedstawicieli do swojej pracy. Obok siebie
uczą się dorośli i dzieci, uczą się od siebie wzajemnie. Metoda Escuela Nueva jest obecnie upowszechniana w całej
Kolumbii i ze wsi przechodzi także do miast. Zainteresowanie tą metodą rozszerza się na wiele krajów Ameryki
Południowej, Azji i Afryki. Jej wdrażanie stało się źródłem
zysków, Escuela Nueva zarabia na sprzedaży swojej metody. W 2013 roku stowarzyszenie Escuela Nueva zostało
uznane w rankingu pisma The Global Journal za jedno ze
100 najlepszych ngo w świecie77.
Trochę podobnie jak Escuela Nueva działa Zespół
Szkół Publicznych w Radowie Małym, wsi w powiecie
łobeskim. Stosowana jest tu z powodzeniem metoda
Projektowanych Sytuacji Edukacyjnych. W miejsce tradycyjnego podziału na przedmioty w Radowie Małym
uczy się poprzez tworzenie okazji do uczenia się, okazji
do działania i rozwijania umiejętności. Uczniowie i nauczyciele tej szkoły wspólnie pracują i bawią się. Zamiast zwykłych klas, z biurkiem nauczyciela i ławkami
uczniów, są tu różnorodne pracownie, np. matematyki
uczy się w prawdziwej kuchni, przy prawdziwym gotowaniu. Szkoła w Radowie Małym, podobnie jak Escuela
Nueva zarabia na swoich patentach prowadząc zajęcia dla dzieci i nauczycieli z innych szkół. Do małej wsi,
w biednym regionie, przyjeżdżają po wiedzę i umiejętności nauczyciele z miast wojewódzkich.
77 http://www.escuelanueva.org/portal/

Posłowie

Czy to możliwe...
Wieś, jednosylabowe określenie bytu równie oczywistego jak „ja” lub „my”. To miejsce poza miastem,
zanurzone gdzieś w krajobrazie i z krajobrazem
tym zrośnięte, wśród pól i łąk, z lasem w oddali,
gdzie domy są co najwyżej piętrowe, a centrum
życia wyznacza kościelna wieża. Mieszkaniec wsi
w tym słowie widzi obraz konkretny – przestrzeń
oswojoną, gdzie każdy element ma kontekst wyznaczany osobą właściciela, zdarzeniem z przeszłości lub osobistym przeżyciem, w każde miejsce można iść na pamięć, jak po własnym domu.
Wieś to świat na ludzki wymiar. Choć niewielki,
przemawia wszystkimi zmysłami w rytm pór dnia,
roku i żywiołów. Od rytmu tego nadal dużo zależy,
podobnie jak od sąsiadów. Ten świat składa się z bliskości i więzi. To, co „moje” współzależy od tego,
co „wspólne-nasze”. Dbałości o obejścia własne
towarzyszy troska o dobro wspólne. Ma się wpływ
– co i jak ma wyglądać; jak ma się zmieniać. Można „być” i jednocześnie „mieć”, ze współuczestnictwa i współtworzenia czerpiąc poczucie spełnienia
i sensu. Można zostawiać ślad na ziemi i kosztować
życia jak malin z własnego ogrodu. Ten świat może
istnieć, w istocie zależy to od Ciebie… .

Organizmy żywe są systemami otwartymi, oznacza to,
że wymieniają one materię i energię z otoczeniem. Są
one także, dzięki wymianie informacji z otoczeniem oraz
jej wewnętrznemu przetwarzaniu a także wykorzystywaniu, samosterowne. Mają również właściwość samoregeneracji, czyli odnawiania się. Są przez to zdolne do
długotrwałego zachowania struktury i funkcji. Taką cechę
ma zarówno cały ustrój jak i pojedyncza komórka.
W dużym uproszczeniu, metaforycznie, wieś można
przyrównać do żywego organizmu. Mówi się przecież
„organizm społeczny”. Ciągle też aktualne są pozytywistyczne hasła pracy organicznej i pracy u podstaw. Posługując się tymi porównaniami, można powiedzieć, że
wieś (organizm wsi) pozostaje żywy, dobrze działa, gdy
ma zdolność wymiany z otoczeniem materii i energii,
gdy jest samosterowny i ma zdolność samoregeneracji,
czyli samo odnawiania się. Może więc skuteczna odnowa wsi, to samoodnowa?
Z informacji przedstawionych w rozdziale pierwszym
wynika, że wieś78 ma problemy z wymianą materii i
energii z otoczeniem. Więcej przyjmuje, niż może zaoferować, kurczy się coraz bardziej udział wsi w tworzeniu produktu krajowego. Nawet jedzenie dostarczane jest z zewnątrz. W niektórych wsiach ponad połowa
mieszkańców dostaje je w dodatku za darmo. Podobnie
jest z energią. Przykładem, że tak nie musi być są wsie
78 Pojęcie „wieś” jest tu oczywiście uogólnione, ciągle mamy świadomość różnorodności wsi i trudności w przyjęciu definicji wsi.
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samowystarczalne energetycznie. Produkują one energię dla siebie i na sprzedaż79.
Kłopot jest także z informacją. W coraz większym stopniu wieś staje się konsumentem informacji docierającej
z zewnątrz, coraz mniej ma swoich „opowieści”. Problemem jest też na wsi wewnętrzne przetwarzanie i wykorzystanie informacji. Problem ten narasta, gdy myślimy
o miejscu wsi w gospodarce wiedzy.
Jak wygląda samosterowność wsi polskich i jak mogła
by wyglądać, pokazaliśmy w rozdziale czwartym. Można
powiedzieć, że wieś w coraz mniejszym stopniu decyduje o swoich sprawach. System grantowy, który miał poruszyć gospodarkę gmin oraz inwestycje zewnętrze, nie
są za darmo, płaci się utratą swobody decydowania80.
Na szczęście dalej są wsie, takie, jak np. Siemczyno,
w których do wspólnej pracy wychodzi kilkadziesiąt
osób, zmieniają i upiększają swoje otoczenie, nie liczą
godzin, nie piszą sprawozdań, nie boją się kontroli i nie
czują się wypaleni, bo robią to sami z siebie a nie w ramach projektu. Nie znaczy to, że granty są z natury szkodliwe, przeciwnie, są bardzo potrzebne, problemem jest
jednak ich lokowanie w przedsięwzięcia o charakterze
kluczowym i traktowanie, jako zaczynu przyszłych działań i sukcesów. Nie mają one służyć uzależnianiu, tylko
pomagać w uwalnianiu się od tego typu pomocy.

możliwe jest samoodnawianie się wsi. Wieś Ozierany
Małe, pokazana w rozdziale czwartym, jest przykładem
wsi, które giną. Na szczęście są także wsie, które weszły na ścieżkę samoodnowy. W takich wsiach charakterystyczne jest, że mają one wartości na wymianę, że
wchodzą w nową gospodarkę, że mają ciekawe opowieści, pracują w partnerstwie z mieszkańcami miast,
rozwijają swoje specjalizacje. Często, jak pokazano to
w rozdziale piątym, robią to przy minimalnych nakładach finansowych. Głównym wkładem jest tu uwolniona
i twórcza myśl oraz umiejętność przekształcania jej we
wspólne działania. Myśl na tyle nowa i ciekawa, że może
być podstawą przyszłościowej wizji wsi, gospodarstwa,
albo pojedynczego człowieka. Tu mniej istotne są, przynajmniej na początku, inwestycje w infrastrukturę materialną. Podstawową inwestycją jest inwestycja w ludzi,
w ich pasje, zainteresowania, talenty. Ludzie z pasją,
z horyzontami, stają się podstawą rozwoju wsi. Oni
potrafią lepiej i skuteczniej działać, bo są „nakręceni”.
Takich ludzi można spotkać w opisanych tu wcześniej
wsiach.

Wobec przemian w gospodarce i życiu społecznym
o globalnym zasięgu coraz trudniejsze, a niekiedy nie-

Wielu mieszkańców, wcale nie bogatych wsi, potrafi
zainwestować mnóstwo czasu i pieniędzy w rozwijanie
swoich zainteresowań. Teraz istotne jest jak te zainteresowania zobaczyć w nowej perspektywie, jak dostrzec
ich wielowymiarowe znaczenia i wartości. Przykładem
może tu być wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
wsi i na tym tle wartości tańców ludowych o czym napisaliśmy w rozdziale V.

79 Por. A. Bilek, Revitalizing Rural Communities through the Renewable Energy Cooperative
http://boell.org/downloads/Bilek_EnergyCooperatives.pdf
80 Należy tu oczywiście odróżnić swobodę w granicach dobrego prawa i obyczajów od anarchii.

Praca powiązana z zainteresowaniami, wynikająca
z nich, łączona z wypoczynkiem i uczeniem się, jest
postulatem podejścia określanego jako „nowa praca”. Twórcą i propagatorem nowej pracy jest Frithjof
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Bergmann81. Szukając przykładów nowej pracy na wsi
odwiedził on wiosną 2013 roku wioski tematyczne w
woj. zachodniopomorskim.
Odkrycie w sobie talentów i zainteresowań zmienia myślenie o sobie i o innych, zmienia ludzkie dusze. Ludzie
o piękniejszych duszach są bardziej skłonni do działania,
tym bardziej, gdy dotyczy to ich pasji. Kiedy udaje się połączyć pasje i działania z innymi, wtedy tworzy się wspólnota, bo wieś, wobec zmniejszania się roli rolnictwa, potrzebuje dzisiaj nowych podstaw więzi społecznych.
Pionierzy odnowy wsi w Niemczech i Austrii zaczynali od modernizacji, zmiany fasad i upiększania przestrzeni, potem przeszli do tworzenia nowych podstaw
gospodarki wsi, wreszcie zajęli się życiem społecznym
i duchowym.
Po latach doświadczeń polskiej, ale także zachodnioeuropejskiej, odnowy wsi, wydaje się, że jej siłą napędową
może być dzisiaj idea, myśl, duchowość. To są źródła
chęci życia, tu rodzi się sens, z tego wynikają rozsądne i piękne działania prowadzące do wzbogacania ludzi
i ich otoczenia. Ludzie wartościowi, wewnątrz sterowni,
łatwiej zaufają innym, szybciej nawiążą kontakty. Są
bowiem ciekawsi świata i mają swoje opowieści. Tacy

ludzie łatwiej łączą się z innymi, nie potrzebują jednego
lidera, bo mają ich wielu, liderzy rodzą się w działaniu.
Wtedy mając wspólne pasje i cel, poprzez działania, odmieniają swoją przestrzeń. Kiedy są sami z siebie lepsi,
to stają się partnerami a nie beneficjentami pomocy,
klientami opieki społecznej, wtedy łatwiej im zarabiać.
a zarobek jest wielorakiej natury.
Żyjemy dzisiaj w wielu przestrzeniach, obok tej dotykalnej pojawiła się wirtualna. Dostrzegamy wartość i wielowymiarowość przestrzeni symbolicznej, odkrywany
w niej nowe pokłady zasobów, nowe kapitały rozwojowe. Dzięki ich odkryciu, docenieniu i wykorzystaniu, zachowując to, co ważne i specyficzne, wieś może się na
nowo włączyć w obieg cywilizacji, stać się nową Nową
Ameryką przyciągającą tych, którzy teraz szukają swego miejsca na emigracji.
W społecznościach, które dbają o sens istnienia, łatwiej
wspólnie pracować, wychowywać i uczyć dzieci, wspomagać się wzajemnie. W takich miejscach łatwiej zdecydować się na to, żeby mieć dzieci. Wieś się odnowi,
kiedy dzieci będzie więcej i młodzież nie będzie musiała
szukać dla siebie miejsca w świecie, bo ten świat sprowadzi do siebie, czyniąc swoją wieś środkiem świata,
tak jak czynili to nasi przodkowie stawiając w środku
osady majowe drzewko.

81 http://newworknewculture.com/content/frithjof-bergmann
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Załącznik

Odnowa wsi w Chruszczobrodzie
(Opracowano na podstawie relacji liderki wsi Marty Grzesica – radnej i nauczycielki Zespołu Szkół w Chruszczobrodzie. Cytaty są jej
wypowiedziami.)
Chruszczobród (gmina Łazy, woj. śląskie) to jedyna o tej nazwie
miejscowość w Polsce. Położona w południowo-zachodniej części
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Mitręgą.
Zainicjowanie procesu
W 2005 roku wieś została zgłoszona przez gminę do pilotażowego Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. Radni i sołtysi
z gminy brali udział w dwudniowej wizycie objazdowej po wsiach województwa opolskiego. „Uczestnicy pełni wrażeń z tej wizyty podzielili
się swoimi spostrzeżeniami z mieszkańcami Chruszczobrodu i zapragnęli aby i Chruszczobród zmienił swoje dotychczasowe oblicze.
Zaobserwowane przemiany na wsiach opolskich chcieli przenieś na
własny grunt. Nie bardzo wiedzieli od czego zacząć, doszli do wniosku, że jest to niemożliwe.” Zawiązała się jednak nieformalna grupa
liderów, do której należeli: dwoje radnych, sołtys, prezes OSP, przewodnicząca KGW, dyrektorka szkoły i ksiądz proboszcz. Pracownik
Urzędu Gminy zajmujący się pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
przyjechał na spotkanie z liderami by przekazać informację o możliwości pozyskania środków na odnowę wsi. Mało kto uwierzył w wizję
roztoczoną przez niego. (…)Byłam największą optymistką, najbardziej uwierzyłam w przemianę Chruszczobrodu. Zaczęłam przewodzić grupie miejscowych liderów”
Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju
Kolejnym etapem odnowy wsi Chruszczobród było uczestnictwo liderów w warsztatach, na których została wypracowana wizja wsi:
„Chruszczobród wsią budującą swój wizerunek w oparciu o nazwę
(chrust i brody), pielęgnującą zabytki, zorganizowaną, uporządkowaną, gościnną, estetyczną, tonącą w kwiatach, z możliwością aktywnego wypoczynku”. Były jeszcze dodatkowe efekty: Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę, że w odnowie wsi najważniejsi są jej mieszkańcy.
To oni mają robić wszystko aby dzieciom, młodzieży i dorosłym żyło
się jak najlepiej. Mają podejmować szereg działań na rzecz rozwoju
własnej wsi.

158

Pokonywanie barier
W roku 2006 Urząd Gminy wspólnie z mieszkańcami napisał projekt
i wieś otrzymała dofinansowanie samorządu woj. śląskiego na rewitalizację straszącego swoim wyglądem wiejskiego domu kultury wraz
z siedzibą OSP. Powstały również boiska do piłki siatkowej i koszykówki oraz placyk zabaw dla dzieci, zakupiono nowe instrumenty dla
orkiestry, stroje dla KGW i dzieci szkolnych. Marta Grzesica założyła
Klub Seniora. „Członkowie Klubu swoim zaangażowaniem wnieśli
dużo świeżości do życia wiejskiego. Na spotkaniach klubu dyskutuje się o potrzebach dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi. Wspólnie
z KGW, OSP Radą Sołecką, radnymi, dyrekcją szkoły i księdzem
proboszczem są organizowane obchody świąt kościelnych i państwowych. Do tradycji wsi należą wspólne spotkania opłatkowe i dożynki parafialne. Wszystkie uroczystości umilała orkiestra dęta”. To
integrowało wieś, szczególnie obchody 95 rocznicy utworzenia OSP
i 65 rocznicy powstania KGW. Ksiądz proboszcz zaproponował przeznaczenie placu kościelnego na ogólnodostępny parking. Zezwolił
na rekonstrukcję ogrodzenia kościelnego w celu wyeksponowania
obelisku generała Gabriela Taszyckiego – uczestnika Insurekcji Kościuszkowskiej – patrona szkoły. To przedsięwzięcie pociągnęło za
sobą kolejne działania na rzecz parafii i kościoła.
Instytucjonalizacja procesu
Jednym z elementów odnowy wsi było założenie Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski. Był to wspólny
zamysł liderki, rodziców uczniów i dyrekcji szkoły, którym szczególnie zależało na poszerzeniu oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.
Pani Grzesica została prezesem. Wiedzę jak przewodzić wspólnocie
wiejskiej dały jej 10-dniowe warsztaty Szkoły Liderów. Pierwsze kroki
pomagało stawiać Stowarzyszenie Klon – Jawor i Fundacja Wspomagania Wsi (FWW). Szkolenia w Łowiczu, organizowane przez Fundację, dostarczyły wiedzy o formułowaniu wniosków, realizacji oraz
merytorycznym i finansowym rozliczaniu projektów. Stowarzyszenie
zdobyło granty na ponad 20 projektów, w których założony cel wsparcia dzieci i młodzieży został twórczo połączony z przedsięwzięciami
na rzecz wsi. Wśród nich należy wymienić:
„Pożyteczne wakacje 2007” – „Wracamy do korzeni” ( grant
FWW). Przez dwa tygodnie 18 dzieci i młodzieży gimnazjalnej, w czasie wakacji na wsi bawiło się, jeździło na wycieczki, projektowało strój
żywej maskotki „CHRUŚCIKA”, sadziło kwiaty przy pomniku patrona
szkoły i opracowało folder o wsi.

no sadzonki petunii. Członkowie stowarzyszenia wspólnie z druhami
OSP, KGW, Radą Sołecką, pracownikami obsługi szkoły, mieszkańcami Chruszczobrodu i Chruszczobrodu Piaski ukwiecili wieś i pielęgnowali kwiaty. Uczestniczyło 37 osób: dzieci, bezrobotne kobiety,
członkowie stowarzyszenia, OSP, KGW.
„Pożyteczne wakacje 2008” – „Estetyczny Chruszczobród” ( grant
FWW ). Grupa 18 dzieci i młodzieży, prócz rozrywki i atrakcyjnych
wyjazdów, z pomocą druhów OSP wysadziła 160 drzewek, „iglaków”
i krzewów przy parkingu i wokół placu zabaw oraz nasadziła kwiaty
przy pomniku Gabriela Taszyckiego.
Otwieranie się na zewnątrz
Stowarzyszenie w konkursie „RÓWNAĆ SZANSE 2009” (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności)
otrzymało grant na projekt „Odkrywamy i promujemy wiejskie talenty”.
W ramach projektu zakupiono aparat fotograficzny, dyktafon, flipchart.
Przez pół roku 20 uczniów gimnazjum uczyło się komunikowania i prezentowania własnej osobowości. Poznawało środowisko nawiązując
kontakty z miejscowymi artystami, przeprowadzając z nimi wywiady
i fotografując ich prace. Następnie przygotowano prezentację multimedialną i publikację promującą 16 artystów. Na konferencję podsumowującą projekt zostali zaproszeni artyści, władze samorządowe,
radni i mieszkańcy Chruszczobrodu. Wydano publikację. „Twórczość
artystów Chruszczobrodu” w nakładzie 120 szt. i wręczono ją artystom oraz uczestnikom konferencji. Konieczny był dodruk 300 szt. na
rzecz promocji wsi i gminy. Informacje o projekcie rozeszły się w gminie i powiecie zawierciańskim. Ukazały się informacje w miejscowej
prasie i na stronach internetowych. Projekt prezentowano na Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowanym przez
Centrum Inicjatyw Lokalnych.
Od roku 2008 aktywność Stowarzyszenia była też dedykowana edukacji ekonomicznej (Program Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku
Polskiego i FWW. Stowarzyszenie uzyskało tytuł „przewodnika domowych finansów” i ma certyfikowanego trenera, który prowadzi szkolenia
na obszarach wiejskich. Aż siedem projektów skierowanych było do
mieszkańców Chruszczobrodu oraz innych sołectw w gminie.

Od roku 2009 stowarzyszenie wykonało kilka projektów koncentrujących się na poprawie możliwości edukacyjnych i szansach życiowych
młodzieży, a mianowicie:
„Lepszy start młodych ludzi z Chruszczobrodu” (POKL działanie
9.5, samorząd województwa). Dwudziestu uczniów gimnazjum i starszych uczestniczyło w zajęciach z j. angielskiego, dziennikarstwa
i fotografii oraz informatyki. Wynikiem była publikacja (wydano 500
szt.) w j. polskim i angielskim pt. „Organizacje pozarządowe Chruszczobrodu”. Młodzież zakończyła projekt konferencją, na której zaprezentowała 10 organizacji opisanych w publikacji
„Lepszy start w dorosłe życie” (konkurs Ministra Pracy i Polityki
Społecznej). Projekt ten dotyczył upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w środowisku lokalnym (zajęcia z trenerem z koszykówki,
siatkówki, tenisa ziemnego, pływania oraz piesze wędrówki). Cieszył
się wielką popularnością wśród dzieci i młodzieży.
„Stypendia Pomostowe – Dyplom z marzeń” (P-AFW, FWW Program Stypendia Pomostowe). W latach 2010 – 2013 w ramach
czterech projektów 24 studentów I roku otrzymało stypendia roczne
w wysokości 5000 zł.
Inwestycyjne zaangażowanie gminy
Korzystając ze środków unijnych gmina wymieniła wodociąg azbestowy, wybudowała przy szkole boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, położyła nawierzchnię na dwóch drogach. OSP otrzymało nowoczesny wóz strażacki. SPZOZ wyremontował ośrodek zdrowia.
Systematyczna praca
Wkładem sołectwa w rozwój infrastruktury społecznej stało się pozyskano sponsora – PPUH „Dolomit”- Kopalnia Ząbkowice, który wybudował korty do tenisa ziemnego, zakupił sprzęt nagłaśniający do sali
widowiskowej i współfinansuje też stypendia. Rada Sołecka dysponuje
funduszem sołeckim, w ramach którego wybrukowano parking, wyremontowano drogę i częściowo wybudowano boisko do piłki nożnej.
Maskotka „CHRUŚCIKA”, efekt jednego z projektów, promuje Chruszczobród na różnych imprezach i uroczystościach zewnętrznych.

„Środowisko naturalne naszą szansą 2007” – „Wieś tonąca
w kwiatach” (grant FWW ). Zakupiono dwa tunele foliowe, narzędzia
ogrodnicze, kosę spalinową, 20 donic betonowych oraz wyhodowa-
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