Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” w
roku 2001
Rok 2001 był dla ”Motyki” kolejnym, trzecim już rokiem intensywnej pracy, rozwoju
i, jak nieskromnie sądzimy, sukcesów.
W maju odbyło się drugie walne zgromadzenie członków oraz wybory do władz stowarzyszenia. W
wyniku wyborów skład zarządu pozostał bez zmian, natomiast zmienił się skład komisji rewizyjnej.
Podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się, w darzonym przez nas wielką sympatią, Dworze
Mieszczańskim w Toruniu obchodziliśmy też drugie urodziny „Motyki”.
W trzeci rok naszej działalności wkroczyliśmy z bagażem doświadczeń i pomysłów na przyszłość.
Większość tych zaplanowanych na rok 2001 udało się zrealizować, niektóre np. projekt
szkoleniowy dla organizatorów polsko – niemieckiej wymiany młodzieży przesunęliśmy na rok
2002, niektóre sprawy, np. kwestia siedziby wiejskiej w Brąchnówku utknęły w martwym punkcie
(nie podpisana umowa).
Największym sukcesem – niespodzianką było uzyskanie nagrody z Akademii Rozwoju Filantropii w
Polsce. 9 000 $ na rozwój stowarzyszenia to naprawdę wielka sprawa ! Dzięki temu mogliśmy
sprecyzować plany przeprowadzenia się do większego biura, zakupu sprzętu komputerowego i
podłączenia się do internetu.
1. Najważniejsze zrealizowane projekty


„ Z JEDNEJ (TONY) GLINY”

Miejsce i czas realizacji: Brąchnówko - luty – kwiecień
Uczestnicy: dzieci i młodzież z Brąchnówka i okolicy – 15 osób (tygodniowe spotkanie podczas
ferii zimowych); wolontariusze i nauczyciele – 25 osób
(3 weekendowe spotkania dla wolontariuszy organizacji pozarządowych i nauczycieli)
Źródła finansowania: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Warsztaty z gliną, prowadzone przez instruktorkę Joannę Babińską, obejmowały wszystkie etapy
pracy w glinie – od jej wyrabiania, poprzez techniki ręcznego formowania i budowania forem, po
naukę technik zdobniczych.
Jak napisała w podsumowaniu koordynatorka projektu Magda Abraham „Było dużo wygniatania,
urabiania i lepienia. Dużo pyłu w gardle, na stołach i podłogach. Było dużo muzyki i „mafii”...”
Zarówno podczas tygodnia ferii dla dzieci i młodzieży, jak i weekendowych spotkań dla
„starszyzny” nie brakowało gier integracyjnych, wspólnego muzykowania, a nawet wzajemnego
uczenia się różnych umiejętności w ramach „sieci wymiany umiejętności i wiedzy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy „super gliniarza”, a w rezultacie nabytej wiedzy i
doświadczeń powstały materiały szkoleniowe, stanowiące dla każdego, kto chciałby zacząć lepić w
glinie.


„TAAAKA GMINA”

Miejsce i czas realizacji: Brąchnówko – kwiecień/czerwiec
Uczestnicy: młodzież szkół średnich z Gminy Chełmża – 26 osób
Źródła finansowania: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce; Gmina Chełmża
Trzyczęściowy projekt dla młodzieży z Gminy Chełmża, podczas którego młodzi ludzie uczyli się,
jak przekładać swoje pomysły na język projektu, a następnie doprowadzać do jego realizacji.
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Zajęcia warsztatowe w formie zabaw integracyjnych, symulacji, zbierania informacji metodą
decryptage’u, samodzielnej pracy w grupach roboczych wyzwalały zaangażowanie i kreatywność
uczestników. Aby nabytą podczas szkolenia wiedzę zastosować w praktyce, przyszli liderzy pisali
własne projekty, które następnie brały udział w wewnętrznym konkursie. W efekcie tego
zainicjowano 6 projektów, których realizacją zajęły się grupy uczestników w swoich
miejscowościach. Komisja konkursowa, złożona z członków „Motyki” oraz przedstawiciela Rady
Gminy Chełmża, postanowiła wesprzeć finansowo wszystkie 6 przedsięwzięć w łącznej kwocie
6000 zł.
We wrześniu 2001 r. dowiedzieliśmy się, że projekt nasz zaliczony został przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce do grupy 12 projektów modelowych i nagrodzony kwotą 9000 $. Radość była
ogromna !


„LETNIE SPOTKANIA Z KAMERĄ DROHICZYN – FRANKFURT”

Miejsce i czas realizacji: Drohiczyn i Frankfurt/M, lipiec 2001
Uczestnicy: młodzież szkół średnich i studenci – po 12 osób z Polski i Niemiec
Partner: Bund Deutscher PfadfinderInnen, Schwalbach k. Frankfurtu/M
Źródła finansowania: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży; Fundacja im. Roberta Boscha
Warsztaty etnograficzno – filmowe, których celem było pokazanie historii i miejsc związanych z
wielokulturowością, poszukiwanie śladów „inności i innego” we współczesnym świecie i
przeszłości. Wynikiem dwutygodniowych działań z kamerą, aparatem fotograficznym i dyktafonem
są wystawa fotograficzna i film.


„FILM JAKO MEDIUM W PRACY Z GRUPAMI WIELOKULTUROWYMI”

Miejsce i czas realizacji: Schwalbach k. Frankfurtu/M, wrzesień 2001
Uczestnicy: młodzież szkół średnich i studenci – po 12 osób z Polski i Niemiec
Partner: Bund Deutscher PfadfinderInnen, Schwalbach k. Frankfurtu/M
Źródła finansowania: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży
Tygodniowe warsztaty filmowo – fotograficzne były kontynuacją projektu Drohiczyn – Frankfurt.
Pomysł zrodził się spontanicznie w gronie prowadzących i uczestników „Letnich spotkań z
kamerą...” Oni też byli uczestnikami warsztatów wrześniowych, które służyły pogłębieniu
umiejętności w zakresie fotografii i filmu oraz ostatecznej obróbce materiału filmowego.


SEMINARIUM POLSKO – NIEMIECKO – UKRAIŃSKIE „WIELKIE TWÓRCZE PIECZENIE
ZIEMNIAKA”

Miejsce i czas realizacji: Toruń, Fort IV, wrzesień/październik 2001
Uczestnicy: studenci i inni zainteresowani z Polski, Niemiec i Ukrainy; łącznie 30 osób, na samym
święcie ziemniaka ok. 80
Partnerzy: Bund Deutscher PfadfinderInnen, Schwalbach k. Frankfurtu/M
Klub Europejski przy Uniwersytecie Lwowskim, Samorząd Studencki przy Politechnice
Lwowskiej, muzycy ludowi z Huculszczyzny
To już trzecie w historii „Motyki” Święto Ziemniaka, które tym razem przerodziło się w trójnarodowe
spotkanie muzyczne, w którym uczestniczyli goście z Niemiec i z Ukrainy. Tydzień w Forcie IV
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upływał na wspólnym muzykowaniu, nauce piosenek i tańców ukraińskich, polskich i niemieckich.
Uczestnicy mieli okazję skosztować tradycyjnych potraw, podczas, zorganizowanych przez
uczestników wieczorów narodowych, oraz zwiedzić Toruń. Podczas spotkania poruszano też
tematykę wielokulturowości, stereotypów, granic, co stało się inspiracją do wspólnego projektu
zaplanowanego na rok 2002.
Na zakończenie seminarium odbyło się Święto Ziemniaka, na które licznie przybyli przyjaciele i
znajomi „Motyki”. W rolę gospodarzy wcielili się wszyscy uczestnicy seminarium, którzy przejęli
prowadzenie imprezy, zadbali o scenografię, muzykę, tańce i jedzenie.
2. „Akcja powódź”
W ramach zainicjowanej przez Jugendwerk „Akcji powódź” jeden z naszych wolontariuszy –
Andrzej Domżalski przebywał łącznie ok. 3 tygodni na południu Polski pracując zarówno fizycznie,
jak i w roli opiekuna grup młodzieży, które zaproszono do Niemiec.
Zorganizowaliśmy ponadto:
WARSZTATY POLSKO – NIEMIECKIE DLA DZIECI POWODZIAN



Miejsce i czas realizacji: Lützensömmern, październik
Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum z okolic Tarnobrzega – 30 osób oraz niemieccy uczestnicy
„Dziecięcego Festiwalu Kultury”
Partner: Tagungshaus Rittergut e.V Lützensömmern
Uczestnicy polscy wraz z niemieckimi brali udział w tygodniowych warsztatach artystycznych.
3. Staże praktyki
1.05. – 31.07.2001 staż członka „Motyki” w BDP w Schwalbach k. Frankfurtu (Mariusz
Melerski)
1.04. – 30.06 staż członka BDP w „Motyce” (Matthias Haddad)
1.06. – 31.08. staż członkini BDP w „Motyce” (Monika Galka)





Doświadczenie w odbywaniu praktyk przez członków „Motyki” w Niemczech zbieraliśmy już w
poprzednich latach, jednak w 2001 r. po raz pierwszy wspomagali nas w naszej działalności
praktykanci z Niemiec.
4. Uczestnictwo członków „Motyki” w seminariach, konferencjach, szkoleniach, grupach
roboczych innych organizacji i instytucji

a) Tradycyjnie:


„SINGETREFFEN” – maj, Lützensömmern k. Erfurtu

W ostatnim roku w „Singetreffen” uczestniczyło 18 osób. Śpiew, taniec, muzyka w gronie ludzi z
kilku krajów, w różnym wieku – to piękne, niezapomniane przeżycie.


MIKOŁAJKI FOLKOWE – grudzień, Lublin

Podczas trzech dni w Lublinie uczestniczyliśmy w koncertach, spotkaliśmy się na wspólne
muzykowanie z gośćmi z Niemiec (BDP) oraz innymi uczestnikami i wykonawcami „Mikołajków
Folkowych”.
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b) Seminaria, konferencje, spotkania robocze


„Od Bieszczadów do Sauerlandu” - seminarium polsko – niemiecko – ukraińskie,
zorganizowane przez Polsko – Niemiecką Wymianę Młodzieży. We wrześniu 2001 r. odbyła
się I cz. w Polsce w Iwoniczu Zdroju. Uczestniczyła w niej 1 osoba (Magda Abraham). Kolejne
części na Ukrainie i w Niemczech zaplanowane są na rok 2002.
Głównym cyklu seminariów jest zainicjowanie ożywionej wymiany między organizacjami z tych
3 krajów.



„Get up stand up !” seminarium w Helsinkach, którego tematem przewodnim były mniejszości
i grupy defaworyzowane społecznie. „Motykę” reprezentowały 2 osoby – Magda Abraham i
Dominik Panasiuk



Spotkanie robocze w Hanowerze dotyczące Akcji 3 Inicjatywy Młodzieżowe w ramach
Programu „Młodzież”. W rezultacie tego spotkania wyłoniła się grupa robocza, w której
pracach, uczestniczy 1 osoba – Kinga Kawalerowicz.


Konferencja jednostek centralnych Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży –
Szczecin, październik 2001
Doroczna konferencja jednostek centralnych Jugendwerku, na którą zostaliśmy
zaproszeni wraz z uzyskaniem statusu jednostki centralnej. Trzydniowe spotkanie służyło m.in.
podsumowaniu całorocznej pracy, określeniu planów na najbliższy rok i przedyskutowaniu
zmian w wytycznych Jugendwerku. „Motykę” reprezentowały 2 osoby – Ewa Głodowska i
Magda Abraham.

c) Szkolenia


Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych – Nasutów, czerwiec 2001
Szkolenie zorganizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, w którym uczestniczyła 1 osoba – Ewa Głodowska



Szkoła trenerów Organizacji Pozarządowych, której słuchaczem jest Jacek Gądecki

5. Inna działalność
Poza tym braliśmy udział w wielu lokalnych inicjatywach, forach, targach, które nie sposób
szczegółowo wymieniać. Byliśmy też roboczo we Lwowie (maj 2001), a następnie studenci ze
Lwowa odwiedzili nas w Toruniu (czerwiec 2001). Spotkania te umożliwiły przygotowanie i
realizację seminarium polsko – niemiecko – ukraińskiego jesienią 2001 r.
Na uwagą zasługują też „spotkania czwartkowe”, tj. otwarte spotkania „Motyki”, poświęcone
określonej tematyce. Zapraszaliśmy na nie gości, którzy mają dużą wiedzę i doświadczenie w
danym zakresie, jak i wszystkich, którzy tym tematem się interesują.
6. Osiągnięcia


Uzyskanie statusu jednostki Centralnej Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (kwiecień
2001)



Nagroda Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w wysokości 9000 $ za projekt „Taaaka
gmina”
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