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Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej w roku 201'2

W roku 2012 Korrritet Partnerski Ziemi GoŚlińskiej kontynuował d,ziaŁa1nośĆ zgodnie ze
Stafutem Stowarzyszer-I7a, w tym m.in.:

- inicjował i otganizowat przedsięwzięcia w ńżnych dziedzinach życiaadresowane
do mieszkańców gminy, powiafu, województwa otaz gmin partnerskich i innych
regionów w kraju i za gtanic4,

pielęgnował i upowszechniał polsk4
dzisiejszy,

kulfurę, szfukę, historię, tradycje i dzień

podejmował dział'ania na rzecz wytÓwnywania szal1s edukacyjnych d'zieci
tmłodzieży,

Promował gminę Murowana Goślina i region Wielkopolski,
ptzyczyniał się do rozwoju kontaktów obywateli gminy Murowana Goś1ina ze

społecznościami krajowymi i zagtanicznyml głównie 
''a 

po'iomie współp racy pomiędzy
samymi mieszkańcami, zapraszaj4c do niej róznorodne grupy społeczne
i reprezentantÓw r Óżny ch pokoleń,

podejmowat dziaŁania na rzecz zwiększenia gdziału osÓb starszvch w żvciu
społecznym otaz przyczyntał' się do tworzenia i wspierania form wspołpracy
międzypokoleniowej,

inicj ował działania rIa T zecz tolerancj i i dialo gu mię dzykulturowe go,
podejmował inne inicjatywy społeczne służqce rozwojowi i pobudzaniu

aktywności mieszkańców'

od samego pocz4tku istnienia Stowarzyszenia róznorodnymi działaniami staramy się
integrowaĆ ze sob4 róznorodne grupy społeczne z miasta otaz całej gminy.
WspÓłpracujemy m.in' z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w MurówaĘ
Goślinie, Urzędem Miasta i Gminy Murowana Goślina, Poznańsk4 Filię Zwi4zku Gmin
Wyznaniowych Zydowskich w RP oraz zMięd,zynarodowymi Targami Poznańskimi. Na
szczegÓIn4 uwagę zasługuj4 dział.ania stowarzyszenia ze szkoł'arni, zwłaszcza
z Gimnazjum nr ]' im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie otaz Kołem
Wielokulfurowym dziaŁaj4cym Przy tej szkole' Iuz szÓsty rok realizujemy wspÓlnie
projekty Z zakresu edukacji obywatelskiej, regionalnej oraz międzykulturowej.
Wymienię tylko kilka z nich: ,,Akademia KreaĘwnych YIPÓw,,, ,,Młodzieżowa
Akademia Wolności',, ,,Domy Pamięci,, ,,Wspólna przeszł,ość. Wspólna pamięć,,,
,,PowrÓt do korzeni - Murowana Goślina miastem trzech narodowości,,, ,,Wartości,
które łączą ptzeszłośĆ z teraŹniejszością, ,,Stones of memory toots,,, ,,Three lives -
common memory,', ,,Międzykulturowe VIPy wokół stołu i ptzy menofze butzą
róznorodne stereotypy,,.
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1'. W, EOU)A Miedzunarod leneru Rzeźbiarski Puszcza Zi
pt,,,P ołączenie,,, sierpień-wrzesień 201.2

Cyklicznym działaniem stowarzyszenia jest Międzynarodowy Plener Rzeźbiarcki,
ktÓrego pi4ta edycja odbył'a się w Pławnie. Do przepięknej Puszczy Zie|ot*a co roku
zapraszamy rzeźbiarzy z caŁego świata. Gościliśmy już m.in. artystÓw z Egiptu, Iztaela,
Szkocji. Podczas ubiegłorocznego pleneru spotkaliŚmy się z artyści, Francji, Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii, Korei, Holandii oraz oczywiście Polski, ktÓrzy w kreatywny sposób
podjęli temat: ,,POŁĄCZENIE" (wspÓłfinansowany przez lJrz4d' Marszałkówski
Województwa Wielkopolskiego). W trakcie pleneru odbyły się warsztaty, podczas
których mŁodzież zmierzyła się z materiałem rzeźbiarsklm otaz zapoznał'a się-z prac4
artystów. Plenerowi towatzysz4 rÓzne inne działania Komitetu Partnerskiego Ziemt
GoŚlińskiej. W 2008 roku jedna z tzeźb wzbogacił'a tealizowany z Gimnazjum nr 1 im.
Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie międzykulturowy polsko-izraelski projekt
STONES oF MEMORY RooTS. opracowania i stworzenia rzeźby podj4ł' się artysta
holenderski- Hans Reijnders, a jego praca ,,Wiadomość do Nieba,, w ubiegłym roku
został'a umieszczona na terenie byłego cmentarza zydowskiego nieopodal Gimnazjum nr
]' w Murowanej Goślinie' WspÓlnie z mozalkę, wykonan4 przez młodziez zydowskę
i polsk4 wraz z autentyczn4 rnacew4 tworzy symbol pamięci o naszych korzeniach,
dzięki ktÓrym budujemy tozsamość i mozemy prowadzić dialog z przeszł'ości4. W 2O1f
roku wspólnie młodzież polska i izraelska uporz4dkowały miejsce pamięci, układajęc
kamienie t sadz4c krzewy .

2' Akademia Kreat!'łrpn!łch WPów w rąmach Programu Róusnać Sząnse Polsko.
Amerltkańskiej Eundacii Wolności stllczeń-lipiec 2012 http: / , ak-vips,blogspot.com

Nadrzędnym celem nowego projektu był'o zmotywowanie młodych ludzi do aktywności
obywatelskiej oraz do rozwijania kompetencji w zakresie pracy zespołowej, Za\eżał'o nam
na ukształtowaniu wśród rnłodziezy otwartej i prospołecznej postawy opartej na dialogu
i tolerancji wobec rÓznorodności. Promowaliśmy rÓwnouprawnienie kobiet i mężczyzn
z wyraźnym przeciwstawieniem się przemocy mężczyzn wobec kobiet. Uformowaliśmy
uczestnikÓw projektu na międzykulturowych animatorów, ktÓrzy w swoich lokalnych
środowiskach będq zachęcaĆ innych do kreatywnego podejścia do zycta
w ramach edukacji pozaformalnej. Naszym priorytetem była aktywnośĆ rnł'odziezy oraz
innych partnerÓw ptzez cały czas trwania projektu od pianowania aż po jego ewaiuację.
Zależało nam bardzo lla dział'aniach rÓwieśniczych opartych na wzajernnym uczeniu się
i wymianie doświadczeń. Beneficjenci projektu stali się VIPamt, czyLt bardzo (very)
międzykulturowymi (intercultural) osobami -obywatelami (persons) zaangazowanymi
w życie społeczne w miejscu swojego zamieszkania' Talenty liderskie wśród młodych
mieszkańcÓw Miasta i Gminy Murowana Goślina mozemy obserwować w wielu
codziennych sytuacjach. Trzeba je właściwie ukierunkować na rozwÓj kompetencji
prospołecznych oraz międzykulturowych poprzez odpowiedni4 wiedzę i praktyczne
umiejętności. Naszym celem wychowawczym by|o więc kształtowanie właŚciwych
postaw otwarcia na drugiego czł'owieka, tolerancji wobec inności oraz odwaznego
pre zentowania własn e go zdania w ży ciu public znym.
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PAFW' IZOTDA ze Szk
Lideróul.

Prezes Komitefu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej oruz absolwent programu ,,LiderzyPAFW" w ramach projektu rozwojowego Polsko-Amerykański ej otrzymat grant na
wzmocnienie własnych kompetencji liderskich i szkoleniowych. Dział3nia-w ram.-ach tego
projektu dotyczyły między innymi:

a) opracowania kompleksowego progTamu rczwijania pasji wśrÓd' mł.odzieży
gimnazjalnĄ w ramach ,,Akademii Kreatywnych YIPÓw,,- współpraca
z nauczy cielami (szkolenia);

b) wizyty studyjna w Zespo|e Szkół ,,Bednarska,, w Watszawie- spotkanie
z dyrekcj4 oTaz z gronem pedagogicznym w celu zaplanowania wymiany
dwóch szkoł: Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślini!
oraz Społe cznego Gimnazju m,,Startow a,, ;

c) uczestnictwa Prezesa KPZG w dwusemestralnych studiach podyplomowych
z coachingu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (wykorzystanie
narzędzi coachingowej w placy z młodzieżowq w ramach projektów
edukacyj n y ch r ealizowanych pr zez Kp ZG) ;

d) podniesienia kompetencji prezesa KPZG w zakresie wykorzystanta języka
hebrajskiego we współpracy z grup4izraelsk4;

e) Pracy koncepcyjnej nad powołaniem do życia w nowym roku szkolnym
2012/2013 autorskiej klasy interdyscyplinarnej opartej na zagadnieniach
edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej oraz genderowej
(równouprawnienie kobiet i mężczy zn).

4. , Trnarzą ul Tularz z młodzieżą r'u działaniu,, - uliz!łtą stud!łjna dla lideróu Polsko-
Amerykańskiej Fundacii Wolności r,ll ramąch programu ,.Liderzy PAFW,, (Szkołą
Liderów),

Na zaproszenie Komitefu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej w dniach 13-14 kwietnia
odbyła się wizyta LiderÓw PAFW w Murowanej Goślinie pt' ,,Twarz4 w Twarz
z mł'odzie,4 w dział'antu,'. Stowarzyszenie odnosi sukcesy w pracy wychowawczej
z mLodzież4 w ramach edukacji międzykulfurowej Celem wizyty było pokazat1le
dobrych praktyk oraz innowacyjnych metod pracy z młodzież4 w ramach edukacji
pozaforrnalnej. Liderzy PAFW wspólnie z mlodzież4 zKoł'a Wielokulturowego pod4zali
śladami wielokulturowej Murowanej Gośliny, wędrowali do Zielonki, wykonuj4c
przygotowane Przez młodzież zadania outdoor'owe, dośwtadczyli tozgrzewki tanecznej
przygotowanej ptzez gruPę taneczno-wokalnq, pie|gtzymowali unikalnym Szlakiem
Kościołów Drewnianych wokół'Puszczy Zielot*a, bawili się wokół ogniska, uczestntczyli
w happeningu,,Z rękq na PłÓtnie'' - na białym płótnie zaznaczyLi swoj4 dłonię umoczon4
w farbie niezgodę na agresję rnężczyzn wobec kobiet. Bardzo ważnyrn doświadczeniem
zarówno dla młodzieży z Koła Wielokulfurowości, jak i dla liderów PAFW była
prezentacja projektów ztealizowanych Ptzez obie grupy uczestnicz4ce w wizycie
studyjnej.
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rzez CEE Trust: Ciail Societu in tral and
Europe, realizouan!ł przez Szkołę Liderów).

W ramach Indywidualnego Programu Grantowego CEE Trust prezes stowarzyszenia
podjqł szerc1 zadań wzmacniaj4cych jego kompetencje liderskie óraz międzykulturowe
niezbędne do realizacji kolejnych projektów edukacyjnych z partnerami z Bliskiego
Wschodu. W czerwc1J 2012 roku tczestniczył m.in. w ósmej międzynarodor,iej
konferencji dotycz4cej nauczania o Holokauście w lzrae\u w Yad Vashem ,'Telling thó
Story. Teaching the Core,, . Przygotował i przeptowadził tam warsztaty dla edukatórów
I :eauczycieli z całego świata pt. ,,The Story of a White Plate: Using Artifacts and
Literature to Teach about the Holocal7st,,, W sierpniu2012 roku doskonalił także ję,yk
hebrajski na kursie Ulpan w Jerozolimie (the Hebrew Course at Beit Ben yehuda
International Meeting Centre of Jerusalem). Dzięki pobytowi w lztaelu ptzygotowat
kolejny projekt polsko- izraelski ,,Jednośladem od Pamięci do Życia,, (spotkinió 

",, 
g,up4

DruzÓw).

6. "The Ho Mem ,,DO ") - aolsko- ki aro kt edukąc
dlą młodzieżu simnazią orąz studentó nąnsou)a rzez Polsko-
Lit ew ski Fundus z W!łmiany Mł o d zi e ży.

Pierwsza częśĆ projektu odbyła się w Polsce w Murowanej Goślinie, Zielonce oraz
Poznaniu. Druga na Litwie w Vilkiji, Kownie i Wilnie. Poprzez rea\izację projektu
uświadamiamy młodym Polakom oraz Litwinom, ze przed wojn4 rLasze ojc:zyiny były
domami z wieloma pokojaml Zamleszkiwanymi przez rÓzne grupy etniczne: Żydów,
PolakÓw, Ukraińców, BiałorusinÓw, Litwinów, NiemcÓw otaz Innych. Uczymy więc
wzajemnej tolerancji oraz otwartości na INNEGo. Projekt skupia się przede wszystkim
na wspÓlnej historii społeczności polskiej, litewskiej i zydowskiej. ZatÓwno w Polsce, jak
i Litwie istnieje jeszcze wiele miejsc, które wskazuj4na wielowiekow4 obecność Żyd,Ów'
Posiadali oni własne domy, prowadzili swoj4 działalnośĆ i brali aktywny ud'ział'
w kulturalnym i gospodarczym życiu społeczności lokalnych. Niektóre domy istniej4 do
dzisiaj i s4 świadkami przeszł.oŚci. Niestety sę puste i milczęce . Zagłada pozbawiła ich
zycia. Nauczanie o Holokauście często koncentruje się na datach i liczbach. Czasem
brakuje refleksji i personalizacji poszczegÓlnych historii ludzkich egzystencji. Dlatego
projekt skupia się na konkretnych domach i historiach ich mieszkańcÓw. W Murowanej
Goślinie, Poznaniu, Wilnie otaz w Vilkiji młodzież uczestniczyła m.in. w grach miejskich,
których celem był'o poznanie i uwiecznienie na zdjęciach kilkunastu miejsc zwi4zanych
z wielokulturowę histori4 miast, z uwzględnieniem kontekstu zydowskiego oraz
spotkała się Z lokalnym wł'adzami. odbyły się także warcztaty ,,oś pamięci,,
porównujqce narlację historyczn4 doĘcz4c4 pamięci na Litwie i w Polsce' Mł'od'zież
zbudował'a także duży ,,DoM PAMIĘCI,, w Murowanej Goślinie otaz LlczestniczyLa
w watsztatach z frotażu na cmentarzu żydowskim w Vilkiji na Litwie. W trakcie polskiej
części projektu ważny był happening polegaj4cy na odrysowywaniu na chodniku stóp
|udzi napotkanych przez mlodzież na ulicach w centrum Murowanej Gośliny. Stopy
prowadziły od domu zydowskiej rodziny Cohnów ptzy ulicy Rogozińskiej aż do ulicy
MŚciszewskiej, gdzie znajdował się zydowski cmentarz,W symboliczny sposób młodzież
ukazał.a egzystencjalnę wędrówkę człowieka od życia do Śmierci.
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Demokrącji 2012,,'

Celem polsko-gruzińskiego projektu było zmoty.1:iiii" młodych ludzido aktywnościobywatelskiej oraz do- rózwijania ko-p"i",..;i liderskich i międzykulturowych.Metodologia projekfu opierała 
'ią T wzajemnym uczeniu się poszczegÓ'nychuczestników poptzez wymianę pogl4dó* o,ł, ao,*iua.""n f,oa."u, róznorodnychwarsztatÓw i wizyt studyjnych Wa1ny,był tutaj akty*ny ,dłiuł polskiej młodzieży,która dzieLlła . się dottymt praktykam i z 

, 
samorz4dności uczniowskiej orazaktywizujqcymi.1etodami-pracy ze swoimi rówieśnikami z Gtuzji, Ważne był.o takżerozwinięcie umiejętności piu"y zespołowej w celu zwiększen ia widoczrrości projekfui jego rezultatów ' Ptzez tyazićn w ńol*ce u pot"m 
-w. 

Gr.uzjidziesięcioro młodych ludziZ Gruzji i Polski kreatywnie mówiło o iolności, demokracji i pokoju. MłodzieżuczestniczyŁa w warsztatach florystycznych (uc,zyta się pakowania prezentówi ozdabiania ich elementami kwiatowyy:), ikonografic1nych (pożnawała symbol ikę róż,tulipanÓw oraz goźdz1kÓw w rÓżnych kulturact i retigiach] mowllismy kwiatowychrewolucjacĘ które doprowad z\ty do odzyskanianiepcdle"głości prze,z Gruzję-RewolucjaRÓz, Portugalię - Rewolu Ąa Goźd'zikowa otaz kirgislan- ń"*ot.,.;u Tulipanowa),krawieckich (ptzygotowała śobie strÓj hipisowski *y|o,,y"tany pod",u" happeningubalowego na Placu Wolności w Poznaniu), kulina,..y.h ęwymi.sźar{e polsko -gruzińskiegrupy przygotowywały polskie smakołyki, m'in. wspaniały placek drożdzowy) oruzliderskich (mhodzi Polacy i Gruzini uformowali ł*.,o,obo*" paty, które będęrea|izować wspÓlne małe projekty, a ich'efekty poznamy podczaslistopadow ej wizyty wGruzji. Dzięki. grom miejskim młod,zi luizie po,.,ili wielokulturowę przesztoŚćMurowanej Gośtiny i Poznania w!1e 
{.a o! 

'*o 
było stwo rzenie z czterystu biało -czerwonych begonii Ikebany Wgl1",:i I Poioj1, ktÓrę jeszcze do jesien i moznapodziwiaĆ na rynku w Murowanej Goślinie niejaleko figury rr,ri*i Bożej, Najwięcejjednak zabawy dostarczył młod}rm ludziom happening balonowy zorganizowany naPlacu Wolności w Poznaniu w próteście przeciwko wojno*. trłoa ztLż przeb:ana w strojehippisowskie, tozdawał'a poznaniakom kartki, na ktorych mogli napisać apel o pokóji pojednanie między narołami' Dodatkowę atrakcj qavU.upńio,'Jhelem balony, doktórych |udzie ptzyczepia\i wcześniej napisane kartti. Na zakończenie happeninguczterysta biało-czerwonych balonów pofrunęło do :i*u;..Ty- ,;' stworzyło pięknysymbol woiności. Równiez mieszkańcy M:L*anej Gośliny mogli, zobaczyĆ występymł.odzieży z Gori. W trakcie Jarmarku św. Jakub a zaprezentowała ona m.in. narodowetance i śpiewy. Waznym punktem Programu Akadómii Wolności były także wizytystudyjne do Gdańska i Warszawy, z czego najbardziej utkwiła namw pamięci wizyta w Gdańsku i spotk anie z Paneń Prezydentem techem Wałęsę-prawdziwym VIPem naszych czasÓw- czy\i bardzo nieza?eżn4 osob4. Rozmowa zlaureatem Pokojowej Nagiody Nobla ,ośtułu pop,,"d,onu zwied

,,Drogi do Wolności;. Le;h ńtę,u przygotowuł dtu nas krótk, *,ffi:;,i"[#i#ipolsk4 drogę od komunizmu do demoi<lił;. W,.ug,odę ottzyma1ts.,,1i1"go księzkę wrazz autograf.em. Wiele przeżyĆ, wiele treści ibatd'oJou'y punkt wyjściowy'Podczas wizyty w Gori udało nam się wypracować model konstruktywnej współpracyszkoŁy z organizacj4 pozarz4dow4 (lokalne partnerstwo). Zwiększyliśmy takze
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świadomość historyczna młodych ludzi, by stali się odpowiedzialni za swoj4 o1czyznę
i potrafili odwaznie mówić o swoim patriotyzmiebez nacjonalizm1J i lprzed'zeńwobec
INNYCH. Młodziezowa Akademia Wolności ,,VIP Leadership,, uformowała młodych
uczestnikÓw na międzykulturowych liderów transformacji, kiÓrzy w swoich lokalnych
środowiskach będę zachęcaĆ innych do demokraĘcznego i kreaiywnego podejścia do
zycia w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. Wi"''y*y, że udał'o nam się
rozpocz4ć proces kształtowania właściwych postaw otwarcia na drugiego człowieka
i toierancji wobec tych, którzy s4 od nas trochę inni. W trakcie tygodńlńego pobytu
w Gtuzji mł'odzi ltderzy z Polski oraz GtuĄi implementowali *yp.u.o*any w.Polsce
program edukacji obywatelskiej i międzykulturowej. Adresatami wirsztatÓw byłagruPy
mŁodziezy ze Szkoły Publicznej nt 3 otaz nr 9 w Gori' Młodzi ludzie uczestniczvli m.in.
w warsztatach historycznych (na osi czas1J przedstawiali rózne bunty we współczesnych
dziejach Polski otaz Gruzji oraz porównali historię naszych państw, zobaćzy|i,.o .'u,
L4czy, a co dzieli), watsztatach kulinarnych oraz w zajęciach z metodyki prówadzenia
debaty oksfordzkiej. Zorganizowali także happening nt. demokracji, budowali ikebanę
otaz robili wolnościowe graffiti' odbyli także kilka wizyt studyjnych, z ktÓrych
najważntejsza była ta do Muzeum Sowieckiej okupacji, poświęconego historii
narodowego ruchu wolnościowego w Gruzji oraz ofiatom sowióckiej polityki represji.
odwiedzili takze Uplisciche, skalne miasto, ktÓrego poczętki sięgaj4 pa1eohiu. oó azis
ptzetrwałY głÓwnie zabytki z czasÓw rzymskich i średniowiecznych. W czasach arabskiej
niewoli (VII-IX w.), gdy Tbilisi stało się siedzib4 emiratu, Uplisciche było głównym
ośrodkiem politycznym i kulfuralnym we wschodniej Gruzji. Wtedy urzędowat tuta; t<rot
wraz z caŁym dworem. Niesamowite wrazenta zrobtł'a także wyprawa wysoko w gÓryi zwtedzanie klasztoru, Z którego rozci4gały się przepiękne widoki. Dwukrotnie
przeprowadzili debatę oksfordzkę. Jedna z nich dotyczyła pytania, czy demokracja jest
najlepszych systemem ustrojowym. Mł'odzieżowa Akademia Wolności,,VIP Leadeiship,,
jest dopieto pocz4tkiem wspóŁpracy lidersko- liderskiej młodych \udzi z Polski i z Gruzji,
7amierzamy nadal formować liderów zmiany,ktÓrzy odwaznie i z caŁymprzekonaniem
będ4 podejmować rÓznorodne iniciatywy narzeczspołeczeństwa obywatelskiego.

8. ,,Frotn Memory to Life by Bike,, (,,fednośladem od Pamięci do Życia,,) - polsko.
izraelski projekt edukacyjny dla młodzieży gimnazjalnej, Iicealnej oraz studentórn
(finansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministróus rll ramach ,,Organizacji
spotkań edukacyjnych edukatorów orąz młodzieży polskiej i izraelskiej w Polsce,,).

W dniach 1'6-23 października polsko-izraelska gtup młodzieży z Murowanej Gośliny
oTaz z małego miasteczka Peqiin na północy lzraela podczas projektu ,,Jednośladem od
Pamięci do Zycta,, Iowerami odkrywała ś|ady wspólnej przesztości. RÓznorodnymi
działaniami w Wielkopolsce orazw Bieszczadachmł'odziludzie dotknęli ptzeszł.ości otaz
teraźniejszoŚci, poł'4czyli historię z życiern współczesnYm, stworzyli noM/ę polsko-
izraelsk4 narrację o tym, co było, co jest i co będzie. Naszę rowelow4 przygodę
rozpoczęIiśmy w Murowanej Goślinie, gdzie ptzed II wojn4 światow4 zgodnie zyły ze
sobę społeczności: polska, zydowska i niemiecka. Po wojnie mieszkańcy Murowanej
Gośliny zapomnieli o swojej wielokulturowości. Młodzież z Koła Wielokulturowego
działaj4cego przy Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego wpadła na Pomysł', by tę
wielokulturowość PrzyPornnieć, odświeżyĆ, ztobiĆ coś, co przekona innych, że warto
prowadziĆ dialog z parnięci4' Właśnie w Murowanej GoŚlinie odbyło się uroczyste
przeniesienie ocalonej z gośLińskiego kirkuta macewy na cmentarz żydowski. Kamień
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tazem z macew4 oIaz wspÓŁczesnq rueźb4 holenderskiego artysty stworzyty swoiste
lapidarium- miejsce Pamięci o tycĘ których juz nie ma wśrół nas. Symbolicznie
poł4czyliśmy pamięĆ z zyciem. Zostawiliśmy po sobie ślad w postaci Miejsóa Pamięci z
macew4 w tle. W Murowanej Goślinie młod zi goście z lzraela spotkali się takżL w
Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego z uczniami interdyscyplinarnej klasy
,,Hipolit,'. Językiem spotkania był angielski. Przy szarlotce z lodami mŁod,zi lud'zte
rozmawiali m.in. o tóznorodnoŚci kulturowej Polski i lzrae|a. Z Murowanej Gośliny
uczestnicy projektu udali się do Poznan.rta, który w swojej wielowiekowej historii był
Tiejsce1 p.okojowego egzystowania rÓinych wyznań. W siedzibie Poznańskiej Gminy
Zydowskiej spotkaliśmy się z j"j Przewodnicz4c4- Pani4 Alicjq Kobus oraz
odwiedziliśmy dawn4 Wielk4 Synagogę, zktÓrej hitlerowcy w czasie II wojny światowej
urz4dz1li basen. Pani Alicja przeptowadz1ł.a warsztaty na temat symboiiki światŁa
w judaizmie' Zostaliśmy takze zaptoszeni do Liceum nr 3 w Poznaniu) gdzie odbyło się
spotkania z młodzież4 te1 szkoły połęczone z watsztatami na temat róznorodności'
Z ko|ei w Bteszczadach wspólnie z mhodymi lzraelczykami pod4żyltśmy Szlakiem
Chasydzkim wokół miejscowości południowo-wschodniej Polski, w ktÓryctr zachowały
się bezcenne ślady wielowiekowej obecności polskich ŻydÓw. odwiedzimy m. in.:
Ustrzyki Dolne, Lesko, Sanok, Łańcut, Lezajsk i Włodawę. Szlak przebiega ptzez
atrakcyjne pod wzg|ędem ktajobrazu tereny, takie jak Roztocze czy Biószczady, i.ł4czy
miejscowości, w ktÓrych znajduj4 stę zarÓwno imponujęce synagogi, jak i cmentarze
zydowskie/ na ktÓrych nierzadko znaleźĆ mozna nagrobki pochodz4ce z XVIII, XVII,
a nawet XVI w. Wiele z tych cmentarzy jest wci4ż odwiedzanych ptzez chasydów
przybywaj4cych z całego świata. Przez cały czas trwania projektu będziemy prowadzić
dialog międzykulturowy zatÓwno w ramach grupy uczestnikÓw, jak i podczas spotkań,
warsztatÓw, zwiedzania i wtzyt studyjnych w różnych miejscach. Udamy się do
bieszczadzktego Krościenka, w ktÓtym niegdyś mieszkała Iiczna społeczność Greków -
imigrantów przybyłych do Polski po 1949 roku.. W trakcie projektu wspó1nie
przygotowaliśmy ceremonię dedykowan4wszystkimZydom i Polakom,ktÓrzy zgtnęIi
podczas II wojny światowej. odbyła się ona w Niemieckim obozie Zagłady w Bełżcu,
w ktÓrym zginęło ponad pół miliona ludzi. W Bełzcu, jak w Soczewce skupiaj4 się
wszystkie najwazniejsze kwestie relacji polsko-zydowskich: od niesienia pomocy Żydom,
Poptzez zdradę s4siadów, powojenne rozkopywanie mogił aż do uczczenia pamięci
o tycĘ których juz nie ma' Pobyt w Bełżcl,l będzie czasem refleksji i milczenia.
W skupieniu wysłuchaliśmy spisanych relacji kilku świadkÓw, ktÓrzy przeżyli obÓz
t świadcz4 o tym, co tutaj się stało. Wspólnie zapaliltŚmy także białe znicze, by światłem
rozPtoszyć ciemności ludzkiej nienawiŚci. WłaŚnie światło stało się symbolem zycia,
ktÓre odradza się po śmierci, po Holokauście. Młodzi Polacy oraz lztaelczycy w trakcie
rowerowej podrÓzy Szlakiem Chasydzkim dotarli do małych bieszczadzkich
miejscowości i spotkali się tam z mieszkańcami pamiętaj4cymi przedwojenne życie. Na
podstawie wysłuchanych opowieści przygotowali własne narracje, które stworzyły
swoist4 kronikę najciekawszych wydarzen ze wspÓlnego życia Żydow z Polakami otaz
innymi grupami. Narracjom towatzyszyła makieta miejsc, które odwiedziliśmy. Kazdego
dnia młodziludzi pod kierunkiem Dymitra dodawali nowe elementy tak, by na koniec
projektu poł4czyĆ zebrane narracje z miejscami i budynkami, ktÓre zobaczyltśmy. Na
Samym końcu naszej rowerowej podrÓzy ,,od pamięci do Zycia,, dotarliśmy do
Włodawy,ktÓraprzez wieki była miastem PolakÓw, UkraińcÓw orazŻydÓw,ktÓrzy do
II wojny światowej stanowili ponad 60% jego ludności. Tradycję wielokulturowości
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upamiętnia i kultywuje coroczny Festiwal Trzech Kulfur (kultur: zydowskiej, polskieji ruskiej, zwi4zanych z ttzernareligiami: katolicyzmem/ prawosławiem i judaizmem).

9. Akcja zbierąnia nakrętek ncł rzecz chorej Nikoli inicjoraana i koordynou)ana przez
P ań stzl'l o Kur o u'l ski ch.

-].0.Inne działania.

oprÓcz wyżej wymienionych aktywności Komitet Partnersk i Ziemi Goślińskiejsystematycznie wysyłał w formie elektronicznĄ tzw, Biuletyn Informacyjny KomitefuPartnerskiego ZG adresowany do firm, .otganizacji społeczny ch, szkół i pozostałychinstytucji. W biuletynie przekazujemy inforńacje o projektach w rÓżnych dziedzinachzycia i środkach na ich reaLizację, o mozliwościach kooperacji, ud'ziaŁuw interesuj4cych
imprezach targowo-wystawienniczych,promocji d'ział'ai, propozycjach wycho dz4cych zestrony naszego stowatzyszenia itp. osob4 odpowied źiuti4 źa, Newsletter jesi panAndrzej Kurowski. Na bież4co ptowad'zoia by|a korespondencja Komitetuz ptzedstawicielami gmin partnerskich (Niemcy - odpowiedzialnu.E*u Małyska, Francja_.Katarzyna Ptzymusińska) otaz z innymi partnerami i organi zac1ami, niezbędna doskutecznej realizacji zaplanowanych p''ód'ię* zięć. Prowadzimy tez stronę internetow4,
gd'zie ptzekazywane sę informacje z dzjaŁań naszej otganizacji otaz propozycje
skierowane do mieszkańców. Stronąnieodpłatnie administrujJPrze#ysław rrorat. 

J ,

Informacje na temat działaLności naszego stowarzyszenia i podejmowanych inicjatywprzekazywane s4 do mediÓw lokalnycĘ regionalnych. i internetowych.o naszej działalno-ści informujemy także Stirostwo Powiatowe w Poznaniu, Uiz4d
Marszałkowski, niektóre fundacje, PIasę ogólnopolskę i inne stowarzys zenia.

Projekty realizowane byty tradycyjni: *u współpracy z gminnymi instytucjami m.in.
z: Miejsko Gminnym ośrodkiem Kulfury i Rekreac1i, sziołami (Gimnazjum nr 1 im.Hipolita Cegielskiego oraz Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochu.,o*rki"go), organizacjami
społecznymi, Urzędem Miasta i Gminy, z sołectwami i radnymi ińi"''y*i otaz ze
zwykłymi mieszkańcami' Wśród podmiotów współpracuj4cych s4 tełMiędzynarodowe
Targi Poznańskie.

1.

2.

3.

4.

z dotacji ze środków publicznych w ramach konkursów ofert,
z dar ow izn or az w płat sponsorów,
ze składek członkowskich,
z innych przychodów stowarzyszenia ptzeznaczanych w całości na d'ziaŁalność stafutowa.

mi Komitetu Ziem Iiński 2012
6995,83 PLN - dotacja Polskiej Fundacji DzieciiMłodzieży
10987,20 PLN - dotacje StowarzyszeniaSzkoła Liderów
1.8177,01PLN- dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
597 05,46 PLN- dotacja Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzeczRozwoju
37668,89 PLN- dotacja Kancelarii PrezesaRady Ministrów

1.

2.

J.

4.

5.



6. 10000,00 PLN - dotacja Urzędu Marszałkowskiego Wojewód ztwaWielkopolskiego
7 . 595,66 PLN- zwrotniewykor zystanĄ dotacji MEN
8. 10575,58 PLN - darowizna pana Dymitra Nowaka
9' 10000,00 PLN - darowizna Międzynarodowych TargÓw Poznańskich
10. 1000,00 PLN - darowizna pani Emilii Przybysz- Stemplewskiej na rzecz obnizenia

zob ow i4zania wobec niej
II.65,13 PLN- wkład własny pana Jakuba Niewińskiego
L2, 31,01 PLN- kapitalizacia odsetek od środków finanso. na RB

Ł4cznie:164610,45 PLN

odnotowania wymaga społeczne i wolontarystyczne zaangazowanie aktywnych członków
naszej organizacji, któtzy dobrowolnie poświęcaję swój wolny czas na to, by-I1asza lokalna
społeczność czuł.a się społeczeństwem europejskim oraz by polskie i wielkopolskie
dziedzictwo były Propagowane u naszych partnerów, a także polnoc wspÓłpracońników
i sponsorów,bez ktÓrych wsparcia wiele z rea|izowanych przedsięwzięĆ nió mogłoby się
odbyć'

Prezes
Iakub Niewiński
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Zastępca Prezesa
Agnieszka Drabczyk
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