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Wstęp

INNOWIOSKA – to wioska inna, innowacyjna. Inaczej – 
wioska wspólna i bardziej „nasza”.

Publikacja „Innowioska” wieńczy dzieło wykonane przez 
uczestniczki i uczestników projektu „Sołecka demokracja ze 
szwajcarską precyzją”. Jak przystało na podsumowanie, za-
wiera opis doświadczeń zdobytych podczas realizacji sołec-
kich projektów i szczyptę refleksji. 

Publikacja jest podzielona na sześć części prezentują-
cych owe refleksje oraz część relacjonującą praktyczne roz-
wiązania, doskonalące różne aspekty sołeckiej demokracji. 

Innowioska – to nic innego jak zaproszenie do spojrzenia 
na osiągnięcia projektu jako na innowacje, które pozosta-
wiają wioskę inną niż dotąd. Owa „inność” polega nie tylko 
na zrobieniu czegoś nowego, ale przede wszystkim na innym 
podejściu, które najpierw zrodziło się pośród uczestniczą-
cych w projekcie zespołów, a potem nabrało realnego kształ-
tu w sołeckich wspólnotach. 

Wezwanie Steve’a Jobsa – „Myśl inaczej” – znalazło kon-
kretny wyraz w podjętych innowacjach. Jest nadzieja, że 
wzmocnią one sołecką demokrację, opartą na lepszym poro-
zumieniu i udoskonalonym decydowaniu.

Publikacja opisuje znaczenie stanowienia demo-
kratycznych STANDARDÓW w sołectwie, wyjaśnia rolę 
SPOŁECZNOŚCI w demokracji, poszukuje powiązań pomię-
dzy STRATEGIĄ sołectwa a jakością życia, rozważa istotę 
STOWARZYSZEŃ wiejskich, mówi o roli SOŁTYSA i podkre-
śla znaczenie SYNERGII. Kropką nad „i” jest prezentacja 
SUKCESÓW sołectw uczestniczących w projekcie. 
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1. Standardy
Przywództwo, wartości i współdziałanie 
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Co można robić przy dzieciach?

Kiedy dyskutowaliśmy o tym, jak przygotować zebranie 
wiejskie z udziałem dzieci, jeden z sołtysów zatroskał się: 
Czy można prowadzić zebranie wiejskie przy dzieciach? Co 
się niekiedy przydarza na zebraniu wiejskim – wie każdy, kto 
na zebraniach bywa (nie tylko wiejskich). Lepiej, żeby dzieci 
tego nie oglądały… Czy na pewno?

Czy można przeprowadzić zebranie z udziałem dzieci? 
Czy można tak rozmawiać przy dzieciach, jak się zazwyczaj 
na zebraniu rozmawia? Dobre pytanie! Jak chcemy przygoto-
wać dzieci do demokracji? Jak chcemy nauczyć je publicznej 
debaty? Kiedy chcemy zacząć? Jak to zrobić najlepiej? Dzieci 
mają naturalną ciekawość świata, „rodzimy się jako entuzja-
styczni uczniowie” – jak to ujął jeden z autorów1. Są zatem 
dwa wyjścia: prowadzić zebranie wiejskie „za opuszczoną 
kurtyną” („proszę pana, u nas to się dzieci przegania, jak 
przyjdą na zebranie”), albo prowadzić je… inaczej. Ciekawie, 
mądrze i przyjaźnie – tak, jak dzieci lubią.

Zebranie wiejskie jest po to, by mieszkańcy mogli poroz-
mawiać o sprawach ważnych dla wsi. No właśnie – przede 
wszystkim porozmawiać. Wstępem do rozmowy jest dobre 
przywitanie. Oznacza ono zaakceptowanie tego, że osoba, 
która przybyła na zebranie, jest jedną (jednym) z nas, uzna-
nie jej prawa do bycia tutaj. Uznanie, że jest kimś ważnym 
(można pomyśleć „po cichu”: Widzę Cię. Jesteś ważny.). 
Jak po cichu, to nie zauważy? Może dostrzeże taki przekaz 
– w otwartym geście, spokojnym tonie głosu, przyjaznym 
spojrzeniu. 

1 L. Michael Hall, META-STATES in the Inner Game
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Odnaleźć wspólne wartości 

Przeglądałem ostatnio strony internetowe szkół, żeby 
sprawdzić, czy jest na tych stronach słowo na temat war-
tości. Tego, co najważniejsze. Tego, czym się ludzie w ży-
ciu kierują. Tego, co jest podstawą naszej zgody na innych 
i dążenia do zgody z innymi. Tego, co uznajemy za miarę 
życiowego spełnienia. 

W poszukiwaniu spisów wartości odwiedziłem strony in-
ternetowe szkół w Polsce, Danii, Szkocji, w amerykańskim 
stanie Virginia. Czy jasno mówi się o wartościach? Można 
zauważyć ciekawą różnicę. Niektórzy piszą o wartościach 
konkretnie i wprost, np.:

• szacunek dla samego siebie,
• szacunek dla innych,
• współpraca,
• empatia,
• tolerancja,
• szczerość,
• sprawiedliwość,
• staranność2.

Inni piszą o „najlepszych wartościach”, o „powszechnie 
uznanych wartościach”, o „prawym systemie wartości, o kie-
rowaniu się „uniwersalnymi wartościami”, o „najlepszych 
wartościach historii”3. Ba, ale konkretnie… o co chodzi? 

Sztuka jasnego dyskutowania o konkretnych wartościach 
wydaje się być pierwszym krokiem do tego, abyśmy mogli je 
stosować. A krok drugi? Dobrze jest sporządzić spis i umie-
ścić go w dostępnym miejscu.

2 przykład szkocki
3 przykłady polskie
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Zasady dla ogłady

„Chciałaby dusza do raju…” – mówimy niekiedy. No, bo 
cóż z tego, że uzgodnimy wartości, skoro podobno tylko 20% 
naszych uczynków jest z nimi zgodnych. No tak, lecz można 
też zapytać, czy lepsze te 20% uzgodnionych i przestrze-
ganych wartości czy też zasada „wszystko wolno”? W prze-
strzeganiu wartości pomagają zasady.

Zasady to inaczej opis sposobu postępowania. Jeśli na 
przykład ktoś uzna, że „dobro” jest wartością albo że „god-
ność” jest wartością, to może zastosować metodę opisaną 
w bajce4, czyli „przesiać” to, co mówi przez trzy sita: 

• sito prawdy, 
• sito dobra, 
• sito pożytku.

Jakie zasady można by przyjąć, żeby zadbać o te warto-
ści (te sita)? Mogą to być na przykład:

• mówienie prawdy (trzymanie się faktów),
• skupienie się na dobrych rzeczach,
• mówienie o tym, co jest pożyteczne, co „się przyda”, 

co przyczyni się do poprawy itp.

Zasady mogą być sformułowane nie tylko w odniesieniu do 
„mówienia”, ale także do działania, np.:

• okazuję życzliwość przybyłym na zebranie,
albo do nastawienia, np.:

• dążę do porozumienia.

Zasady są nie tylko dla ogłady. Dzięki nim można się ła-
twiej porozumieć, łatwiej też o wspólną decyzję. 

4 Michel Piquemal, Trzy sita Sokratesa [w]: Bajki filozoficzne, Fundacja ABC XXI
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Standard minimum 

Nie potrafię zapomnieć zwierzenia jednego z doświad-
czonych wójtów, który zwierzył się, że ma jedno marzenie: 
by choć raz na sesji wszyscy radni byli trzeźwi. Tak bywało 
przed laty. A jak bywa na zebraniu wiejskim? Jak powiadają 
sołtysi, nie ma prawnej możliwości sprawdzenia trzeźwości 
przybyłych, nie można też im zakazać wejścia. 

No właśnie. Jeśli mózg słyszy słowa: „nie można”, to prze-
staje poszukiwać rozwiązania. A jeśli postawimy pytanie: „Jak 
można sprawić, żeby uczestnicy zebrania dbali o to, by trzeź-
wość była warunkiem udziału w zebraniu?” – wtedy mózg za-
czyna się zastanawiać i szukać rozwiązania. Takie nastawienie 
na rozwiązanie uruchamia nasze szare komórki i powoduje, że 
skupiamy się właśnie na tym, aby znaleźć właściwe rozwiąza-
nie. No, chyba, że podoba się nam rozwiązanie sprzed lat:

„Puszczaj, doktorze, towarzyszu miły!”

Doktór nie puścił, ale drzwi puściły5.

Warto poszukać takich rozwiązań, które poprawią jakość 
wiejskiej demokracji. Mogą one dotyczyć:

• dbałości o atmosferę i powagę zebrania,
• czasu lub tematu wypowiedzi,
• sposobu wyrażania się,
• sposobu decydowania,

czy też innych spraw. 

Przestrzeganie zasad może być okazją do podziękowa-
nia. Odstępstwo od standardu może być powodem zwróce-
nia uwagi przez prowadzącego. Może dałoby się taki „stan-
dard” przygotować? 

5 Jan Kochanowski, O doktorze Hiszpanie, Fraszki Jana Kochanowskiego, 
Wydawnictwo „ALFA” 
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Dojrzeć do wspólnego

Ilu z nas czuje w sobie taką wewnętrzną misję, potrzebę 
służenia innym, pociągnięcia za sobą innych ku jakiejś idei, 
sprawie? Ten rodzaj „charyzmy” towarzyszy liderom, cie-
szącym się uznaniem, nadającym pracy innych jakiś sens. 
Przywódca nie zawsze ma wokół siebie samych przyjaciół, 
ale – jak powiadała Matka Teresa z Kalkuty, „Jeśli czynisz 
dobro, ludzie oskarżą cię o samolubne, ukryte cele. Czyń 
dobro mimo wszystko”.

Ile trzeba mieć w sobie siły, ile pasji, aby sprostać wy-
zwaniom, które wiążą się z przywództwem? Tak, dobrze mieć 
talent, taki wrodzony bądź też przywódczy styl, wyćwiczony 
w ciągu swoich młodych lat. Dobrze jest też mieć wiedzę, 
która się przyda, kiedy trzeba będzie wybrać słuszniejszą 
i bardziej roztropną rację. Przede wszystkim jednak trzeba 
do przywództwa dojrzeć. Odnaleźć własną moc, która wyni-
ka ze wszystkich wewnętrznych zasobów. Odnaleźć w sobie 
siłę przezwyciężania trudności, a zarazem umieć wyzwolić 
taką siłę w innych. Mieć wizję i nadzieję na to, że można 
osiągnąć cel – wspólnie z innymi. 

Obok tych atrybutów lidera liczy się też inna rzecz. 
Podejmowanie inicjatywy. Większość ludzi praktykuje posta-
wę „reaktywną”. Reagują na to, co się dzieje, często poprzez 
krytykę. A lider? Lider sam inicjuje zmiany. Wykazuje się 
determinacją, konsekwencją. Szuka porozumienia. Szuka 
sojuszników. Słucha. Wspiera. Negocjuje. Nastawia się na 
rozwiązanie. Pilnuje efektów.

Wspólne jest lepsze od samodzielnego. Jeśli wielu ludzi 
chce tego samego, prawdopodobnie to się zdarzy. Do tej 
racji warto dojrzeć. 
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2. Społeczność
Aktywność wiejskiej wspólnoty  
dla jakości życia i dobra publicznego
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Każdy ma swój świat

Lider jest ważny. Ale czy ktoś widział lidera, za którym 
nikt nie podąża? Otóż to! Żeby za liderem podążała wiejska 
społeczność, musi ona jakoś powstać, okrzepnąć, związać 
się. Takie więzi między ludźmi tworzą się naturalnie poprzez 
powiązania rodzinne, kontakty sąsiedzkie, a także wynikają 
ze sposobu życia. Może on dotyczyć np. wspólnej pracy albo 
spędzania wolnego czasu lub wspólnej realizacji pasji. Kiedy 
naturalne więzi słabną, potrzebne są działania wspierające 
społeczną integrację, poczucie wspólnoty. Jej członkowie 
– poszczególni mieszkańcy – różnią się między sobą: wie-
kiem, płcią, zamożnością, osobowością, doświadczeniem, 
wykształceniem itd. Każdy ma też własne cele, sprawy, któ-
rym poświęca energię, czas i pieniądze. Przyjrzyjmy się nie-
którym czynnikom, decydującym o społecznych więziach, 
o kształtowaniu się poczucia wspólnoty:

• przywiązanie do miejsca – wzmacnia się dzięki wspólnemu 
kultywowaniu tradycji (promowanie symboli, np. stroju, 
muzyki, tańca, ornamentu, dbałość o zabytek, podtrzy-
manie obyczajów, wykorzystywanie przepisów kulinarnych 
itd.),

• identyfikacja z normami obyczajowymi,

• zaufanie do innych i do „siły” wspólnoty.

Co sprzyja tworzeniu się więzi społecznych? To, co łączy, 
to wspólna praca, wspólna zabawa, wspólne „przeżywanie”. 
To wszystko można osiągnąć dzięki dobrym relacjom – nie 
takim na poziomie „dzień dobry”, ale głębszym, opartym na 
wrażliwości, otwartości, lojalności. Spotkania i podtrzymy-
wanie kontaktów są dobrą drogą do wspólnoty.
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Co widać zza płota?

„Podejdź do płota” – to zawołanie pamiętamy z filmowej 
historii Kargula i Pawlaka. A gdyby „płota” nie było”? Jaką 
różnicę czyni ten „płot”? Gdyby zastanowić się nad tym, po-
myślimy pewnie, że płot jest dla bezpieczeństwa. A to dziki, 
a to lisy, to znów obcy pies albo jaki przybłęda – lepiej się 
odgrodzić. Stawiamy więc te płoty, wstawiamy zamki, czuj-
niki…

Albert Einstein twierdził, że najważniejszym pytaniem, 
jakie można zadać, jest pytanie o to, „Czy świat jest bez-
piecznym miejscem?6” Dlaczego? Bo jeśli uważasz, że jest 
bezpieczny, budujesz mosty. Jeśli zaś sądzisz, że jest nie-
bezpieczny, budujesz mury. Może coś w tym jest. Zza pło-
tu świat wygląda inaczej. Jest jakaś granica. Widać, gdzie 
kończy się moje, a zaczyna czyjeś albo zaczyna się wspól-
ne. Albo niczyje. Ta granica niepostrzeżenie przedostaje się 
do mózgu. Dzielimy świat na swój i ten inny, jakby obcy. 
Człowiek wyznacza w świecie miejsce (swoje miejsce) i po-
szukuje przestrzeni (publicznej, wspólnej). Potrzebna jest 
taka wspólna przestrzeń, w której poczujemy się „razem”. 
We wspólnej przestrzeni nie ma miejsca na płoty.

Łączy nas potrzeba przynależności do wspólnoty, to jed-
na z ważniejszych potrzeb każdego człowieka. Warto two-
rzyć przestrzeń – w swojej głowie („w rozumie”), w swoim 
sercu („w emocjach”) – przestrzeń przyjazną dla „wspólne-
go” bycia razem. Warto o taką przestrzeń zadbać w swojej 
wsi. Taką naszą, wspólną, otwartą przestrzeń, gdzie każdy 
znajdzie miejsce dla siebie – pośród innych.

6 http://www.goodreads.com/, tłum. własne
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O potrzebach społecznych

Wspomniana potrzeba przynależności to tylko jedna 
z potrzeb społecznych człowieka. W koncepcji opisującej po-
trzeby człowieka7 jest miejsce na potrzeby jednostki, a także 
miejsce na takie, które można zaspokoić jedynie w grupie, 
w społeczności. Motywacja człowieka do działania zależy od 
tego, w jakim stopniu zaspokaja on swoje kolejne potrze-
by:

Pierwsza kategoria (potrzeby fizjologiczne) dotyczy na 
przykład zaspokojenia głodu, pragnienia, ciepła – większość 
z nas dba o to samodzielnie. Potrzeba bezpieczeństwa ma 
już aspekt społeczny, choć tu chodzi też o schronienie. Po 
zaspokojeniu dwóch podstawowych potrzeb zaczyna rosnąć 
potrzeba przynależności („zaproście mnie do stołu”), a tak-
że potrzeba szacunku, uznania ze strony innych członków 
społeczności, do której należymy. Dlatego tak ważne jest 
budowanie klimatu uznania, wdzięczności i nagradzania. Tak 
otwiera się droga do spełnienia i samorealizacji.

7 Abraham Maslow, Teoria ludzkiej motywacji, 1943
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Wspólny język

„Z tobą trudno się dogadać…” słyszymy nieraz podczas 
rozmów. Co można zrobić, żeby dogadać się… prawie z każ-
dym (no bo jeśli ktoś nie chce rozmawiać, nie przymusisz)? 
Oto niektóre z recept:

Kontakt wzrokowy – niby niewiele, a ma duże znaczenie 
dla porozumienia. Kiedy prowadziłem zajęcia dla osób nie-
widomych i ociemniałych, pytałem „Skąd wiesz, że na ciebie 
patrzę?” „Wiem.” Tym bardziej warto o tym pamiętać pośród 
widzących – to jakby sygnał, że uważam, jestem skupiony 
na tobie i na tym, co mówisz. Nie tylko wzrok, ale całe cia-
ło zwraca się ku rozmówcy – i to ma dla niego znaczenie. 
Otwiera się wtedy i spokojnie wypowiada swoją prawdę. Bo 
każdy ma swoją prawdę.

Zanim pojawią się słowa, ważne jest dopasowanie się do 
nastroju rozmówcy. Dopasowanie polega na tym, że swoją 
postawą, tonem głosu, tempem mówienia staram się dostro-
ić do rozmówcy. Kiedy to się uda, mogę przejść do uspoko-
jenia rozmowy – wystarczy zwolnić oddech, potwierdzać, że 
słucham, gdy do mnie mówi. Kiedy rozmówca jest spokojny, 
jest gotowy do tego, by mnie wysłuchać. 

Język, którego używamy, może komuś „pasować”, a dla 
kogoś innego być zupełnie niezrozumiały. Nie chodzi tylko 
o zasób słów, wynikający z oczytania czy też z wykształce-
nia. Ważne, kto kim jest, co dla kogo się liczy. 

Jak powiadał Jacek Kuroń, są „ludzie miłości” i „ludzie 
idei”. Być może ci pierwsi mówią „językiem emocji”, ci dru-
dzy – skupiają się na argumentach. Co ważniejsze? Chyba 
to, by mówić ludzkim głosem.
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Po co i o co pytać mieszkańców?

„Skąd wiecie, czego mieszkańcom potrzeba, co jest dla 
nich ważne? Jak ich o to pytacie?” – takie pytanie zadałem 
kiedyś jednemu z urzędników. „Nie pytamy. My sami lepiej 
wiemy, czego im potrzeba”. Od tego zdarzenia minęło już 
trochę czasu. Co się zmieniło? 

Kiedy tak się zastanowić, jak w sołectwach pytamy ludzi 
o to, co jest dla nich ważne, może się okazać, że takie „py-
tanie” nie zawsze ma miejsce. Nie zawsze ma jakiś taki po-
rządny, systematyczny wymiar. A przecież myśli nie widać, 
marzenia nie są wymalowane na twarzy. A każdy je ma…

Pytanie mieszkańców o ich potrzeby, o to, jak widzą swo-
ją wieś, jakie mają ważne sprawy, którymi warto się za-
jąć – to dobry pomysł. Bo jak inaczej się dowiedzieć, jakiej 
przyszłości pragną? 

Jeśli zamierzamy przeprowadzić badania ankietowe, za-
zwyczaj zadajemy w nich pytania zamknięte (Czy…?) i za-
zwyczaj dajemy cztery opcje odpowiedzi (zdecydowanie 
się zgadzam, raczej się zgadzam, raczej się nie zgadzam, 
zdecydowanie się nie zgadzam) oraz dodatkowo piątą: 
Nie wiem, trudno powiedzieć. Pytania otwarte (Co?, Jak?, 
Kiedy?, Gdzie? itd.) pozwalają zorientować się, jakie propo-
zycje mają mieszkańcy. Uzupełnieniem ankiet (papierowych 
albo w internecie) są wywiady prowadzone w niewielkich, 
jednorodnych grupach (np. tylko dla niepracujących kobiet, 
dla nastolatków, dla osób starszych). 

Rozpoznanie opinii, marzeń, propozycji mieszkańców to 
dobry punkt wyjścia. Potem zabieramy się za planowanie…
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3. Strategia
Wiejska strategia i jakość życia na wsi
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Jak tu u nas jest?

Pierwszym krokiem do rozmów o wiejskiej strategii jest 
przygotowanie samego siebie. Kiedy to się uda, można zająć 
się publiczną perspektywą.

Skupmy się teraz na pierwszym kroku do planowania, 
który odpowiada na pytanie: Jak u nas jest?

Warto wziąć pod uwagę każdy pogląd, każdą opinię, bo 
przecież każdy ma inny punkt widzenia. Obok opinii miesz-
kańców ważną rolę odgrywają konkretne dane statystyczne, 
bo to one odzwierciedlają faktyczny stan, od którego zaczy-
namy. Jeśli brakuje danych (np. o tym, ile czasu młodzież 
spędza na rozwijaniu zainteresowań), można przeprowadzić 
proste badanie ankietowe. Do zbadania, ile wydajemy na 
gospodarkę odpadami albo jak zmienia się zużycie wody, 
potrzebne są „twarde” liczby, a nie opinie. 

Diagnoza sytuacji to podstawa precyzowania wskaźni-
ków, które zaplanujemy w strategii. 
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W jakim świecie chcesz żyć?

Dobre pytanie. Dotyczy wizji przyszłości. Tworzenie wizji 
rozwoju wsi to proces, który wymaga zastosowania spryt-
nych sposobów – tu są omówione dwa.

Liczy się otwarta atmosfera i urządzenie sali, zapewnia-
jące kontakt wzrokowy i możliwość skupienia się na tym, 
co kto mówi (zapisywanie na ścianie albo na ekranie jest 
sprawdzoną metodą). Ustawienie krzeseł sprzyja skupieniu 
uwagi na ścianie albo ułatwia pracę w małych grupach.

Na ścianie umieszczone są graficzne symbole, które po-
magają w uporządkowaniu zgłaszanych propozycji, zapisy-
wanych na przygotowanych kartonikach. Są one przklejane 
do ściany i porządkowane według zasady pasuje – nie pa-
suje. Po zakończonym spotkaniu wystarczy przepisać tekst 
z kartoników – i kawałek wizji gotowy. 

Opisane techniki 
to tylko przykłady 
– warto wypróbować 
własne sposoby.
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Strategiczny dwutakt

Formułowanie strategii jest poprzedzone gromadzeniem 
informacji o wsi (Jak tu u nas jest?) i tworzeniem wizji (W ja-
kim świecie chcesz żyć?). To zupełnie odrębne, ale uzupeł-
niające się podstawy strategii. 

Tworzenie wizji wiąże się z wykorzystaniem prawej 
półkuli mózgu, która jest kreatywna i nie zna ograniczeń. 
Wybieranie celów i konkretnych sposobów działania wymaga 
zaangażowania lewej półkuli. Podczas tworzenia wizji liczy 
się otwarta akceptacja wszystkich pomysłów, unikanie kry-
tyki i zachęcanie do wypowiedzi. Na etapie wyboru liczą się 
argumenty, konkretne kryteria wyboru celów i zadań. Wybór 
celów powinien wynikać z rzetelnej analizy uwarunkowań, 
w której: 

• wykorzystamy nasze MOCNE STRONY, aby schwytać nada-
rzające się okazje;

• by nie ograniczały skorzystania z okazji;

• wykorzystamy nasze MOCNE STRONY, aby zabezpieczyć 
się przed ZAGROŻENIAMI;

• będziemy unikać ryzykownych zadań, do których jesteśmy 
słabo przygotowani8. 

8 Na podstawie: Guidance on Community-Led Local Development for Local Actors, 
Komisja Europejska, kwiecień 2014
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Zgoda bez głosowania

Przyzwyczailiśmy się w sołectwie do tego, że decyzje są 
podejmowane w formie głosowania. Czy takie decyzje za-
wsze oznaczają zgodę? Jest obawa, że często tak nie jest. 
Głosowanie to procedura demokratyczna, która przyznaje 
rację… mniejszości. Decydująca większość według szwajcar-
skich statystyk osiąga ledwie kilkanaście procent, a nie prze-
kracza 25%!

Co można zrobić?

Jednym z rozwiązań jest procedura konsensu (łac. con-
sensusu), która polega na dyskutowaniu tak długo, aż ze-
brani osiągną porozumienie, które nie wywołuje sprzeciwu. 
Ta procedura wymaga dążenia do poszukiwania lepszego 
rozwiązania, opartego na założeniu, że każdy wygrywa.

Statut sołectwa określa procedurę podejmowania uchwał 
zebrania wiejskiego przez głosowanie i trzeba się do tego 
stosować (albo próbować to zmienić).

Jeśli chcemy podjąć decyzję w bardziej demokratycznej 
formule, szukajmy zgody i porozumienia przed głosowaniem.
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Myśl i działanie

Powróćmy jeszcze raz do reguł. Podczas planowania 
strategicznego takie reguły powinny być ustalone zanim za-
czniemy cokolwiek planować. Większość z nas ma obawy 
przed publicznymi działaniami, jeśli nie ma jasno określo-
nych reguł. Ich przestrzeganie podczas całego procesu stra-
tegicznego planowania to warunek powodzenia.

Zaproponowane reguły powinny podlegać uzgodnieniu 
z mieszkańcami:

Swoboda myśli oraz dyscyplina dialogu i decydowania – 
to warunki dobrego procesu planowania.
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4. Stowarzyszenie
Stowarzyszenie na wsi i w sieci
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Razem dla siebie i innych

Sołectwo nie ma podmiotowości prawnej. Jako jednost-
ka pomocnicza gminy może zatem działać samodzielnie je-
dynie w wyznaczonych przez gminę ramach. Ale sołectwo 
– to przede wszystkim ludzie, mieszkańcy. Sołectwa mogą 
wprawdzie liczyć na wspierające zainteresowanie ze strony 
gminy, bo to nakazuje konstytucyjna zasada pomocniczości, 
jednak w praktyce… bywa różnie.

Dwa rozwiązania zastosowane w Polsce budzą szcze-
gólny respekt i podziw. Jedno z nich polega na zakładaniu 
stowarzyszeń i przejmowaniu odpowiedzialności za wiejską 
szkołę przez takie stowarzyszenia. Znana nawet poza na-
szymi granicami koncepcja „małej szkoły” jest dowodem na 
skuteczność i sens zakładania stowarzyszeń. Gromadzą one 
ludzi wokół konkretnej idei (edukacji) i konkretnego zadania 
(utrzymanie szkoły blisko domu, co dla dzieci ma znacze-
nie). Drugim rozwiązaniem, o którym warto wspomnieć, jest 
skupienie energii mieszkańców na nowym pomyśle – tak się 
dzieje w wioskach tematycznych. Wioska tematyczna może 
nawiązać do lokalnej tradycji i nadać jej nowe znaczenie 
(wioska kowalska), może wykorzystać lokalne zasoby i za-
stosować je po nowemu (wioska kwiatowa). Można także 
wymyślić coś zupełnie nowego i wokół tego wybranego te-
matu koncentrować swoją aktywność (wioska żonglerska). 
Możliwości jest wiele. 

Ludzie, którzy zmieniają wieś, są wszędzie. Sens two-
rzenia organizacji jest w tym, że wzmacnia się potencjał. 
Wzajemne wsparcie i różnorodność pozwalają podjąć więcej 
różnorodnych zadań i pozyskać na nie środki, o co trudniej 
w pojedynkę.
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Więcej niż zespół

Czy stowarzyszenie jest konieczne, żeby wprowadzać we 
wsi zmiany, poprawiać jakość życia? Można znaleźć przy-
kłady społecznych działań, które wcale nie są prowadzone 
przez stowarzyszenia, naznaczają wieś twórczą inicjatywą, 
współdziałaniem, nowym smakiem życia. Niektóre z takich 
działań podejmują sami sołtysi, zdarza się, że inicjatywę po-
dejmuje grupa ludzi, tworząc zespół zadaniowy. Zespół ma 
cele, lidera, normy, wyznaczone role. Co nowego wnosi dzia-
łanie stowarzyszenia? 

• Stowarzyszenie to podmiot prawny, niezależny, samodziel-
ny, zakorzeniony w lokalnej społeczności, pozarządowy 
(niepubliczny). Dzięki temu można formalnie i niezależnie 
podejmować różne działania, np. podpisywać umowy na 
realizację zadań (w tym zadań publicznych).

• W odróżnieniu od nieformalnie działającego zespołu, sto-
warzyszenie może dysponować majątkiem, wybiera wła-
dze, stosuje procedury, prowadzi księgowość, używa sym-
boli, tworzy strategie, uczestniczy w życiu publicznym.

• W imieniu stowarzyszenia działają pojedyncze osoby (np. 
prezes, skarbnik), są także organy (np. zarząd) i zgromadze-
nia (np. walne), które rozstrzygają o ważnych kwestiach.

• Stowarzyszenie może dysponować kontem bankowym, 
a jego działalność podlega standardom określonym dla or-
ganizacji pozarządowych.

• Stowarzyszenie może być partnerem dla innych podmio-
tów, może też tworzyć miejsca pracy. 

Stowarzyszenie daje poczucie uczestnictwa i wpływu na 
to, co we wsi się dzieje, jest dobrą szkołą myślenia i działa-
nia kategoriami wspólnego dobra.
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Społeczny wymiar demokracji

Dwa wymiary działalności: publiczna i społeczna, dają 
szansę na osiąganie celów ważnych dla społeczności. Czym 
różnią się te dwie domeny?

Działalność publiczna jest związana z państwem, jego 
organami władzy, zadaniami wynikającymi z Konstytucji. 
Konstytucja nakłada na państwo rozmaite obowiązki, a ich 
wykonaniem zajmuje się wiele instytucji, także na szczeblu 
lokalnym (np. szkoła uczy dzieci). Jest formą płatnej pracy 
lub służby.

Działalność społeczna jest możliwa, lecz nie jest obo-
wiązkowa. Przed 1989 rokiem istniały rozmaite bariery dzia-
łalności społecznej, które ograniczały społeczne inicjatywy. 
Nie było na przykład wystarczającej swobody w zakładaniu 
stowarzyszeń lub fundacji lub prowadzeniu ich działalności. 
Oczywiście, pewne ograniczenia są i teraz (zgodność statutu 
stowarzyszenia z prawem jest warunkiem rejestracji orga-
nizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym). Raport „Młodzież 
pracuje” zwraca uwagę na powiązania młodzieżowego wo-
lontariatu z demokracją9.

W obu rodzajach działalności – publicznej i społecznej 
– można uczyć się demokracji: kandydowania i wybierania 
władz, procedur decydowania, przedstawiania propozycji 
działań i negocjowania ich wyboru. Obie formy poddawane 
są kontroli finansowej i przestrzegania przejrzystości, sto-
sowania kodeksów normujących „dobre obyczaje”, świado-
mości prawnej. A społeczna kontrola? Ta jest może nawet 
ważniejsza, bo jest dla każdego z nas.

9 Working with young people: The value of youth work in the EU. Raport dla Komisji 
Europejskiej, luty 2014
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Sektor, koalicje i sieci

Tradycyjny podział na domeny aktywności plasuje or-
ganizacje społeczne w trzecim sektorze. Ta nazwa, „trzeci 
sektor”, przylgnęła już na dobre do organizacji pozarządo-
wych. Warto wspomnieć, że karta organizacji pozarządo-
wych z 2010 roku promuje m.in. zasady dotyczące dobra 
wspólnego, przestrzegania prawa, politycznej niezależności, 
jawności działania, odpowiedzialności co do skutków swo-
ich działań, rzetelności, partnerskiej współpracy i unikania 
konfliktu interesów. Organizacje mogą tworzyć partnerstwa, 
koalicje lub sieci.

Partnerstwo – według europejskiego standardu – to 
trzy organizacje z co najmniej dwóch sektorów, działają-
ce na rzecz długofalowych celów i dzielące między siebie 
koszty, odpowiedzialność, ryzyko i korzyści. Koalicje or-
ganizacji działają na rzecz konkretnych celów (np. Koalicja 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością) i mogą mieć for-
malną strukturę (np. związek stowarzyszeń) albo tworzyć 
nieformalne powiązania (np. poprzez cykliczne spotka-
nia). Działają też sieci organizacji pozarządowych (Forum 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Ogólnopolska Federacja 
Organizacji Pozarządowych, Polska Zielona Sieć i inne). 
Sieci mają niekiedy formalne struktury i podmiotowość, 
ale działają też w sposób mniej formalny (Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich), stosując otwartą formułę członko-
stwa. 

Na Słowacji działa Parlament Wiejski, w listopadzie 2013 
roku obradował w Brukseli Europejski Parlament Wiejski. 
Idea współpracy jest ważnym aspektem aktywności organi-
zacji trzeciego sektora.
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Publiczny pożytek

 Do działań na rzecz pożytku publicznego namawiał m.in. 
Jan Kochanowski, wskazując zasadę „jako kto może” – jego 
apel był adresowany do każdego.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolonta-
riacie definiuje wiele różnych zadań dotyczących pożytku 
publicznego. Organizacje wpisują w swoich statutach te ro-
dzaje działań dla publicznego dobra, które zamierzają reali-
zować, aby osiągać statutowe cele. Można powiedzieć, że 
każde społeczne działanie jest podejmowane dla pożytku 
publicznego, a formalny katalog takich działań jest zawarty 
w ustawie. 

Ustawa daje też możliwość tworzenia organizacji po-
żytku publicznego (OPP), które muszą sprostać dodatko-
wym wymaganiom. Taką organizacją można się stać po 
uzyskaniu odpowiedniego wpisu w rejestrze. Warunkiem 
jest prowadzenie działalności przed złożeniem wniosku 
o uzyskanie statusu OPP, a także działanie na rzecz pew-
nej grupy społecznej (a nie tylko na rzecz swoich człon-
ków).

Organizacje pożytku publicznego określają w swoich sta-
tutach, które rodzaje działalności są odpłatne, a które nie. 
Organizacja OPP może prowadzić działalność odpłatną w in-
nym zakresie niż działalność nieodpłatna. Wynagrodzenia 
osób zatrudnionych w OPP podlegają ograniczeniom. 
Działalność gospodarcza ma służyć celom statutowym i nie 
powinna przytłumić celów, dla których organizacja powstała. 
Dochody organizacji powinny być przeznaczone na działal-
ność statutową. 

Dbanie o publiczny pożytek sprzyja całej wsi.
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5. Sołtys
Rola, funkcja i zadania sołectwa i sołtysa
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Kim tu jestem?

Postępujemy zgodnie z tym, jaki mamy obraz swojej roli. 
Jeśli sołtys widzi siebie jako człowieka dbającego o miesz-
kańców, skupi się na tym. Jeśli chce być skutecznym funk-
cjonariuszem, postara się załatwić każdą sprawę. Jeśli trak-
tuje sołtysowanie jako początek kariery publicznej, będzie 
zabiegał o „więcej”. Obraz własnej roli dodaje energii albo 
pozbawia inicjatywy, kiedy człowiek nie wierzy, że może po-
radzić sobie z zadaniem.

Po naszych czynach widać, jakimi wartościami się kie-
rujemy, jakie mamy przekonania, jakie jest nasze podejście 
do wyzwań. Działanie sołtysa wynika także z tego, jakim jest 
człowiekiem, co w nim tkwi, co mu „leży na sercu”, jak wi-
dzi i rozumie swoją misję. Dlatego wybór sołtysa to przede 
wszystkim wybór człowieka, który będzie sprawować swą 
funkcję w zgodzie z sobą.

Godzenie rozmaitych ról jest ważną sprawą dla sołtysa. 
Role zawodowe, społeczne, rodzinne, przyjacielskie wyma-
gają umiejętnego zarządzania swoimi działaniami. Ważne, 
by znaleźć czas i siły, poświęcić uwagę ludziom, którzy są 
dla sołtysa ważni. Taka współzależność z innymi wpływa na 
jakość sołtysowania. Zwłaszcza, kiedy potrzebne jest mu 
wsparcie. 

Lider społeczny jest łatwo widoczny i nietrudno go „tra-
fić”, kiedy ktoś zechce obarczyć go winą. Trzeba mieć nie tyl-
ko wewnętrzną siłę, ale i kogoś, kto „stoi murem” za liderem 
i go wspiera.

Na sołtysowanie potrzebna jest recepta. Tyle, że trzeba 
ją sobie samemu (sobie samej) wypisać – w zgodzie z tym, 
kim się jest i co się o sobie myśli. 
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Czego oczekują ode mnie inni?

Być sołtysem – to nie lada wyzwanie. Jak zadbać o wieś 
i pogodzić różne racje? 

Funkcja sołtysa jest opisana w statucie uchwalonym dla 
jednostki pomocniczej przez radę gminy. Wprawdzie usta-
wa wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
w sprawie projektu statutu, ale najczęściej konsultacje nie 
wnoszą wiele. 

Niektóre zadania mogą też być określone w uchwale rady 
dotyczącej gospodarki finansowej gminy. Każda gmina może 
to regulować w nieco inny sposób. Niekiedy sołtys ma udział 
we współdecydowaniu z wójtem w sprawach dotyczących 
gospodarki finansowej w części dotyczącej sołectwa.

Ustawa o funduszu sołeckim precyzyjnie określa pra-
wo sołtysa do zgłoszenia propozycji zadania do realizacji 
ze środków funduszu sołeckiego. Jednocześnie sporządza 
on wniosek do wójta na podstawie uchwały podjętej przez 
zebranie wiejskie w sprawie wykorzystania funduszu so-
łeckiego. Jak stanowi ustawa: „Wniosek danego sołectwa 
uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołec-
kiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołec-
twa”.

Czego oczekują mieszkańcy, którzy wybrali „swojego” 
sołtysa”? A także ci, którzy głosowali za innym kandydatem 
albo w ogóle nie głosowali? Lista oczekiwań mieszkańców 
może być długa. Sołtys jako gospodarz wsi przede wszyst-
kim zna swoich mieszkańców i stwarza im okazję do współ-
działania oraz nagradza aktywność. Jako reprezentant wsi 
sołtys wyraża opinie w imieniu mieszkańców i zabiega o ich 
zbiorowe potrzeby.
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Co robię i jak działam?

Sołtys wykonuje zadania związane z prowadzeniem ze-
brania wiejskiego, a zwłaszcza z dopilnowaniem, by jego te-
matyka była zgodna z tym, co jest ważne dla mieszkańców. 
Zabiega też o ich uczestnictwo. Przygotowanie projektów 
uchwał we współpracy z radą sołecką oraz z grupami miesz-
kańców ma tu szczególne znaczenie.

Właściwe ułożenie relacji z wójtem, radnymi i mieszkań-
cami (organizacjami społecznymi) wpływa na to, jak prak-
tycznie sołtys wywiąże się ze swojej misji. Rozbieżne punkty 
widzenia są częścią rzeczywistości, sztuka w tym, by uznać 
je za dobrodziejstwo, dzięki któremu można więcej zrozu-
mieć. Jeszcze większa sztuka – wziąć je pod uwagę podczas 
podejmowania wyważonych decyzji. Bieżące interesy niekie-
dy trzeba poświęcić dla celu strategicznego, szukać argu-
mentów, słuchać, ale i przekonywać. Budowanie koalicji na 
rzecz roztropnych decyzji pozwala na wzmocnienie „dobre-
go” decydowania.

Umiejętne prowadzenie dialogu z mieszkańcami to jed-
no z najważniejszych zadań sołtysa. Wysłuchać – to jed-
no, a potem trzeba zadziałać. W stylu „samotnika” sołtys 
zajmie się tyloma sprawami, ile udźwignie. W „partnerskim” 
stylu działania będzie szukał osób, które chcą wspólnie an-
gażować się w konkretną sprawę, bo jest dla nich ważna. 
Znajdzie sojuszników i powierzy im kawałek wspólnego za-
dania. W stylu „przywódczym” będzie starał się delegować 
zadania, wskazując ich znaczenie i wyrażając uznanie zaan-
gażowanym mieszkańcom. 

Który styl najlepszy? Ten, który się sprawdzi. Wypada go 
wybrać samemu.
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Co osiągam?

Wyznaczenie celów może pomóc w ich osiągnięciu. Mózg 
nastawia się na cel i mobilizuje do takich działań, które 
sprzyjają osiąganiu celu. Jeśli rozważymy cele „publiczne” 
sołtysa, mogą one dotyczyć różnych dziedzin, np.:

 

Każda z dziedzin może być opatrzona wskaźnikiem. 
Precyzuje on, co konkretnie i kiedy ma być osiągnięte oraz 
jak to można sprawdzić. Kiedy termin mija lub kiedy zadanie 
zostanie wykonane, można sprawdzić nie tylko sam wynik, 
ale i poziom zadowolenia mieszkańców.

Warto też zapytać 
mieszkańców, kto 
czuje się: 
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Wizerunek 

Wizerunek sołtysa to jego obraz, który mają w swoich 
głowach inni. Taki obraz może powstać w wyniku „pierwsze-
go wrażenia” (w ułamku sekundy mózg tworzy nieświadomie 
obraz człowieka, którego widzi po raz pierwszy) albo w wy-
niku obserwacji. Każdy z nas myśli o sobie niekiedy nieco le-
piej w porównaniu z tym, kim naprawdę jest lub co napraw-
dę osiągnął. Pragniemy też wypaść nieco lepiej w oczach 
innych, zwłaszcza tych, na których nam zależy. A może nie-
kiedy pragniemy dodać sobie powagi? Atrakcyjności? W tym 
celu stosujemy rozmaite techniki: ubieramy się w określo-
ny sposób, stosujemy różne zabiegi „korygujące” (ściska-
my się paskiem, zakładamy but na nieco wyższym obcasie, 
poprawiamy fryzurę itd.). Takie zabiegi to tylko część sta-
rań. Osoba publiczna zazwyczaj relacjonuje swoje dokona-
nia i podkreśla sukcesy, bo skąd ludzie mają wiedzieć, co się 
udało załatwić?

Tworzenie wizerunku może mieć kilka funkcji:
• obiektywne relacjonowanie dokonań (faktów),
• uwypuklanie aktywności (działań),
• podkreślanie skuteczności (efektów),
• eksponowanie znaczenia (władzy).

Przed podjęciem starań o kreowanie wizerunku warto za-
stanowić się, co można osiągnąć przez stosowanie różnych 
zabiegów i do czego to się przyda. 

Istotną rolę w kreowaniu wizerunku sołtysa ma wójt, 
radni, urzędnicy. Dbanie o wizerunek może wzmacniać 
skuteczność sołtysa. Mieszkańcy bardziej szanują takiego 
funkcjonariusza, który jest postrzegany jako ważny, a sa-
morząd liczy się z jego głosem i zasięga rady w ważnych 
sprawach. 
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6. Synergia
Człowiek, środowisko, kultura i gospodarka 
w zrównoważonym rozwoju wsi
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Podejście 

Czym jest podejście? To inaczej nastawienie, które spra-
wia, że nadajemy naszym działaniom określony sens, „ukry-
ty zamiar”, mamy pewną „intencję” działania. 

Podejście do współpracy może odwoływać się do naszych 
przyziemnych „żądz”:

• współpracuję z tobą, bo mogę cię wykorzystać;

albo naszych wzniosłych „cnót”: 

• współpracuję z tobą, bo mogę cię wspierać. 

Poszukiwanie równowagi pomiędzy tymi dwoma bie-
gunami prowadzi nieuchronnie do znalezienia obo-pólnych 
(wielostronnych) korzyści:

• współpraca może każdemu przynieść korzyść,

• razem możemy lepiej sobie poradzić,

• razem będzie nam łatwiej, raźniej, sprawniej.

Czy są jakieś wyjątki? Rzecz jasna, nie z każdym da się 
współpracować, nie z każdym muszę. Możemy przyjąć, że są 
dwa warunki korzystnej współpracy:

1. Nastawienie na wspólną wygraną: podejście wygrana – 
wygrana, zalecane w europejskich dokumentach.

 Dzięki takiemu nastawieniu korzyści z synergii stają się 
udziałem wszystkich.

2. Unikanie współpracy, jeśli takie podejście nie jest możli-
we.

Podejście wpływa na cel i sposób jego osiągania. Czyste 
intencje budują zaufanie i wzmacniają więzi. Nawet wtedy, 
kiedy coś nie wyjdzie, łatwiej o wyrozumiałość i akceptację 
dla nieudanej próby.
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Zrozumienie

Być zrozumianym – jedno z najważniejszych pragnień 
człowieka? Być może. Komu zaoferuję taki luksus? Co mogę 
zrobić, żeby zrozumieć, żeby pokazać, że rozumiem? I jak 
to zrobić?

Do okazania zrozumienia wiodą proste kroki, np.:

• uznanie, że mój rozmówca (partner) jest tak samo ważny, 
jak ja (w myśli możemy powiedzieć: „jesteś ważny”),

• okazanie zainteresowania jego osobą – spojrzenie w oczy, 
zwrócenie całego ciała ku niemu,

• potakiwanie, potwierdzanie jego wypowiedzi, np. „Aha!”, 

• dopytywanie „Czy dobrze rozumiem?”.

Każdy może sam sprawdzić, jakie reakcje byłyby dla nie-
go potwierdzeniem „bycia rozumianym”. A potem – zastoso-
wać je samemu w kontaktach z innymi. Powinno zadziałać.

Rozumienie jest podstawą poszukiwania takiego rozwią-
zania, które uwzględni racje każdego z uczestników. Ba, ale 
żeby rozumieć, trzeba najpierw usłyszeć, wysłuchać. Jak to 
zrobić?

Pierwsze, to nastawić się na przełącznik „odbiór”. 
Zablokowany? No to nici ze słuchania.

A przełącznik „nadaję” – kiedy go włączyć? 

Cztery sekundy – tyle warto odczekać, żeby zacząć mó-
wić po wysłuchaniu rozmówcy. Wtedy możemy mieć pew-
ność, że zakończył swoją wypowiedź.
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Współdziałanie

Współdziałanie opiera się na podziale zadań, prowadzą-
cych do wspólnego efektu. To takie dzielenie się odpowie-
dzialnością za zadania i za wspólny efekt. Współdziałanie 
potwierdza gotowość do poczucia odpowiedzialności za 
swoje zadanie, a nawet za to, co robią inni. Jeśli sam wy-
wiązuję się z zadania, ułatwiam innym pracę, wzmacniam 
ich zaufanie do samego siebie i do pracy zespołowej, do 
całego zespołu. Łatwiej wtedy dostrzec sens działania 
w zespole. Troszczę się o swoje zadanie i jego efekt, po-
dobnie jak troszczę się o zadania innych osób i efekty tych 
zadań.

Współdziałanie oznacza też założenie, że każdy wykona 
swoje zadanie, że zrobi to najlepiej, jak umie. Takie zało-
żenie sprawia, że tak się dzieje. Liczę na ciebie. Ufam, że 
zrobisz to, co do ciebie należy. Nie sprawdzam. Ufam. I daj 
znać, jak poszło. 

Reagan cytował Lenina… tylko raz. Cytował jego maksy-
mę „Dowieriaj, no prowieriaj” – ufaj, ale sprawdzaj. Czy ta 
zasada sprzyja współdziałaniu? Warto się zastanowić. 

Co daje współdziałanie? Tworzy więzi, przynosi poczucie 
dumy ze wspólnego dzieła. Jest spełnieniem potrzeby two-
rzenia i działania, jest też wyrazem bycia częścią zespołu, 
który dzieło wykonał. Wspólnie wykonana praca jest jednym 
z najważniejszych czynników budujących więzi. Wspólna za-
bawa po pracy – to dobre zwieńczenie wysiłku. 

Nagrodzenie wysiłku to konieczny dodatek. Jest jak wi-
sienka na torcie, która dodaje smaku. Smak współdziałania 
jest bogatszy dzięki nagradzaniu, bo skutkuje poczuciem 
bycia kimś szanowanym. 
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Wartość dodana

Synergia oznacza osiągnięcie dodatkowych korzyści, wy-
nikających ze współdziałania. Korzyści wynikają z tego, że 

• można uwzględnić różne punkty widzenia (razem widzimy 
i rozumiemy więcej),

• uzupełniają się potencjały (razem wiemy i potrafimy więcej),

• każdy może skupić się na tym, co robi najlepiej (niewy-
godne dla mnie zadania zostawiam tym, dla których są 
one wymarzone),

• inspirujemy się do nowych rozwiązań,

• wzbogacamy relacje, zaufanie, więzi, emocje.

Korzyści mogą wynikać także z tego, że w lokalnej spo-
łeczności są osoby (środowiska), które mają różne priory-
tety, czyli różne sprawy są dla nich ważne. Synergiczne po-
dejście ułatwia łączenie dbałości o ludzi, o ich zatrudnienie, 
kulturową spuściznę i naturalne środowisko.

• troszczyć się o społeczną spójność (dbałość o więzi, a tak-
że o osoby słabiej sobie radzące),

• wspierać przedsiębiorczość i powiązania gospodarcze 
(przetwarzanie lokalnych surowców, zagospodarowanie 
lokalnych zasobów, lokalny obieg pieniądza, inkubatory, 
klastry itp.),

• pielęgnować kulturowe dziedzictwo dla większego poczu-
cia wspólnoty i poprawy jakości życia,

• dbać o naturalne środowisko i jego znaczenie dla bioróż-
norodności i regeneracji sił.

Synergia jest jak katedra w porównaniu z cegłami, które 
zgromadzono na jej budowę.
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Przesłanie dla wnuków

Co pozostawimy wnukom (no bo dzieci muszą się zbun-
tować i odrzucić nasze recepty – inaczej świat stanąłby 
w miejscu)? Jakie przesłanie sprawi, że nasze dobre dokona-
nia będą pamiętane? Dokonania, z których jesteśmy dumni, 
które przebiją się przez kurz błędów, niepowodzeń, niezdar-
ności?

Czy będą to inwestycje, do których przyłożyliśmy rękę, 
świadczące o zaangażowaniu w budowanie obiektów, urzą-
dzenie wiejskiego pomieszczenia albo placu?

Czy wolelibyśmy, żeby przetrwała pamięć o wspólnym 
spędzaniu czasu, wspólnych wyprawach po okolicy, wspól-
nym śpiewaniu, biesiadach, tańcach, muzykowaniu?

A może pozostanie ślad w postaci „recepty na porozu-
mienie”, założona przez nas „księga marzeń” albo „księga 
talentów”, świadcząca o nastawieniu na dostrzeganie tego, 
co dobre?

Relacje opisujące sukcesy pełne są różnych innowacyj-
nych pomysłów, rozwiązań, które wcześniej nie pojawiły się 
we wsi, a które służyć mają lokalnej demokracji: warto-
ściom, zaangażowaniu, aktywności, współdziałaniu i nagra-
dzaniu. Może dzięki nim wiejskie decydowanie będzie bliżej 
oczekiwań mieszkańców. Może będzie we wsi więcej poro-
zumienia i zgody. Może sprawniej zadziała sołecki mecha-
nizm.

Jedno jest pewne: zaangażowani w te inicjatywy miesz-
kańcy wiosek małopolskich, podkarpackich i wielkopolskich 
zasługują na naszą wdzięczność i uznanie. Pokazali, że de-
mokracja na wsi jest ważna.
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7. SUKCESY
Prezentacja projektów
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PROJEKT „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” 
wzmocnił sołecką demokrację i społeczeństwo obywatelskie 
poprzez konkretne zadania. Założenia projektu wskazy-
wały na taki rodzaj wsparcia, które wyposaży uczestników 
w potrzebne kompetencje, ale także pozwoli je wykorzystać 
w praktyce. Zespoły uczestników najpierw zaprojektowały 
swoje zadania służące sołeckiej demokracji, a następnie je 
realizowały. Relacje z zadań zostały przygotowane na przeło-
mie czerwca i lipca 2014 roku. Wybrane inicjatywy są opisane 
poniżej, wiele zadań ma znacznie szerszą skalę. Zacznijmy 
ich przegląd od tego, co zrobiły dzieci. 

Dzieci i młodzież były ważną grupą mieszkańców, którym 
poświęcono wiele uwagi w licznych sołectwach uczestniczą-
cych w projekcie. Można śmiało powiedzieć, że dzieci zapro-
jektowały przyszłość swoich wsi. Tak stało się na przykład 
w Brzezówce (gmina Tarnowiec, Podkarpacie), gdzie dzieci 
zaprojektowały wygląd placu, na którym chciałyby się bawić:
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W Żyznowie (gmina Strzyżów, Podkarpacie) ogłoszono 
konkurs dla dzieci na opracowanie herbu sołectwa, którego 
do tej pory nie było. Komisja miała okazję wybierać spośród 
znakomitych propozycji – oto niektóre z nich:

Ostatecznie zostało wybrane takie godło sołectwa 
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Autorka została uhonorowana pięknym dyplomem, któ-
ry jest też świadectwem współdziałania biblioteki, zespołu 
szkół i rady sołeckiej.

W Chlebowie (gmina Turek, Wielkopolska) dzieci poka-
zały, co potrafią:

 

Ankieta sporządzona w celu badania potrzeb mieszkań-
ców Chlebowa została zilustrowana rysunkami dzieci. Ankieta 
posłuży jako podstawa do opracowania strategii rozwoju so-
łectwa. 

Dzieci w Bogucinie Dużym (gmina Klucze, Małopolska) 
wraz z młodzieżą uczestniczyły w projekcie „Budzik dla wsi” 
– przygotowano ankietę dla rozpoznania potrzeb mieszkań-
ców w trzech grupach wiekowych.
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Jak się okazało, miejscami bardzo ważnymi dla miesz-
kańców wsi są: budynek po byłej szkole podstawowej (Biały 
Domek), boisko na placu wiejskim. Sprawę modernizacji 
tych obiektów ankietowani zgłaszali najczęściej. Znamienne 
jest, że wśród ludzi młodych boisko jawi się jako miejsce 
spotkań, w którym jest tak dużo do zrobienia. Mieszkańcy 
są zadowoleni z inicjatyw kulturalno-rozrywkowego „rozru-
szania” miejscowości, a wśród ludzi młodych są propozycje 
ich uatrakcyjnienia.

Wieś Żarnowa (gmina Strzyżów, Podkarpacie) ma już 
prawie 600 lat. Zrealizowano tu projekt „Z młodzieżą w przy-
szłość”. Powołano młodzieżową radę sołecką, a zapis w tej 
sprawie ma znaleźć się w statucie sołectwa (pani sołtys zło-
żyła odpowiedni wniosek do urzędu gminy, a zmiany w sta-
tucie zaplanowano już na 2014 rok).

Do wypowiedzi na temat  
wsi zaprasza specjalne 

wezwanie:

Wypełnione przez młodzież 
ankiety trafiały do skrzynki.

Pani sołtys z projektem 
zmian statutu.
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Skrzynka z nowym 
godłem sołectwa 
pojawiła się też 

w Żyznowie, a sołtys 
osobiście sprawy 

dopilnował. 

Sołectwo Barłogi (gmina Grzegorzew, Wielkopolska) 
przygotowała ankietę dla młodzieży, przeprowadzono tak-
że spotkania i dyskusje z młodzieżą. Wymagało to pra-
cy kilkunastu osób, które łącznie poświęciły na te zada-
nia około 500 godzin. Widoczną korzyścią było to, że na 
zebraniu sołeckim pojawiła się grupa młodzieży, co do 
tej pory nigdy się nie zdarzyło. W interesującej ankiecie 
pojawiło się m.in. pytanie o to, w jaki sposób można by 
było urozmaicić, a tym samym polepszyć funkcjonowanie 
mieszkańców we wsi Barłogi? Młodzież udzieliła takich od-
powiedzi:

• większy udział młodych ludzi w radzie sołeckiej,

• organizacja imprez dla mieszkańców,

• zainteresowanie ze strony dorosłych dojazdami do szkół,

• powierzenie młodym organizowanie imprez,

• udostępnienie miejsca do spotkań.
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Oryginalny pomysł zaproszenia na zebranie wiejskie całych 
rodzin zaproponowano w Podrzeczu (gmina Podegrodzie, 
Małopolska). Udział rodzin w zebraniach wiejskich to pomysł 
na większe zainteresowanie i uczestnictwo mieszkańców 
w zebraniach wiejskich.

Dowcipny tytuł projektu przyciągnął młodzież sołectwa 
Tarnówka (gmina Grzegorzew, Wielkopolska) na zebranie 
z radą sołecką.

W Olszanie (gmina Podegrodzie, Małopolska) sołectwo 
zorganizowało pod hasłem „Olszana zawsze zgrana” piknik 
we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem. Podpisano po-
rozumienie w sprawie współpracy. Piknik przyczynił się do 
wzmocnienia lokalnych więzi, postanowiono zadbać o tego 
typu wspólne inicjatywy co roku.
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Osiemnaścioro dzieci uczestniczyło w ankietowaniu w so-
łectwie Tokary (gmina Kawęczyn, Wielkopolska). Projekt 
„WIEMY, CZEGO CHCEMY” miał na celu usprawnienie lo-
kalnej demokracji na poziomie sołectwa. Z ankiet wynika 
między innymi to, że młodzi mieszkańcy chętnie będą się 
angażować w życie społeczne sołectwa, są zainteresowani 
uczestniczeniem w zebraniach wiejskich i chętnie poruszali-
by tematy dotyczące młodzieży.
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Ważnym pytaniem było „Co zrobiłbyś, aby poprawić de-
mokrację w naszym sołectwie?” Wskazywano na to, aby:

• zwiększyć częstotliwość zebrań wiejskich,
• wzmocnić integrację społeczną,
• wysłuchać głosów większości,
• przeprowadzać cyklicznie referenda, 
• zwiększać świadomość praw mieszkańców.

Nie lada wysiłek towarzyszył projektowi pod przewrot-
nym tytułem „Grochem o ścianę, czyli system przekazywa-
nia informacji”. Zrealizowano go w Grochowcach (gmina 
Przemyśl, Podkarpacie) przy wydatnej pomocy miejscowego 
stolarza.

Grochowce uruchomiły też nową stronę internetową. 
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A efekty? Dobrze widoczne – ogłoszenia już wiszą: na 
tablicy i w internecie.

Dla kogo jest jutro? „Jutro dla Orłów” – tak zdecydo-
wało sołectwo Orły w gminie Przemyśl (Podkarpacie). 
Uruchomiono tu sołecką stronę internetową z oryginalnym 
oznakowaniem:

ANKIETA

DLA MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA ORŁY
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Na stronie za-
mieszczono ankie-
tę, która przyniosła 
takie wyniki, że… 
specjalne zebranie 
wiejskie się nimi 
zajmie już wkrótce.

A pracy przy 
roznoszeniu i czy-
taniu wypełnionych 
ankiet nie brako-
wało…

Strona internetowa została również uruchomiona w so-
łectwie Żyznów. Co ciekawe, można tam znaleźć kwestiona-
riusz, który mieszkańcy mogą wypełnić, aby w ten sposób 
komunikować się z radą sołecką. Nie zawsze przecież można 
osobiście uczestniczyć w zebraniu wiejskim, a to wcale nie 
znaczy, że nie jest się osobą zainteresowaną. Pytania zawar-
te w kwestionariuszu ankietowym to:
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Celem projektu „Informacyjna odnowa Żyznowa” było 
wypracowanie mechanizmu pozyskiwania informacji o spra-
wach ważnych dla mieszkańców Żyznowa. 

Zgrabnie zilustrowana ankieta została opracowa-
na w Dobrzechowie (gmina Strzyżów, Podkarpacie). 
Projektowi towarzyszyły zachęcające rymowanki:

   Rolnik, lekarz i leśniczy w życiu wioski uczestniczy.

Nie musi się walić świat, z powodu upływu lat.

                 Od najmłodszych lat, niech interesuje Cię świat.

Zorganizowano serię spotkań 
i rozesłano specjalne zaprosze-
nia, które mają na celu zachęcenie 
mieszkańców do udziału w życiu 
społecznym wsi. 
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W sołectwie Gąsówka (gmina Tarnowiec, Podkarpacie) 
pani sołtys przygotowała oryginalne zaproszenie, a zarazem 
ankietę. Na wydruku zamieszczono wyjaśnienie o tym, że: 

Mieszkańcy wypełniali 
ankiety w domu, 
a omówienie wyników 
pozostawiono do 
dyskusji na zebraniu 
wiejskim.

Sołectwo Łubno postawiło na kobiety. Projekt „Kobiece 
oblicze Łubna” objął wioski Łubno Szlacheckie i Łubno Opace 
(gmina Tarnowiec, Podkarpacie). W wyniku projektu uda-
ło się zgromadzić większą liczbę kobiet na zebraniach wiej-
skich. 
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Osoby wypełniające ankietę chciałyby otworzyć świetlicę 
dla dzieci i młodzieży (8 osób), klub seniora (8 osób), fitness 
klub (3 osoby), wiatę piknikową (3 osoby). W szkoleniach 
chciałoby wziąć udział aż 27 kobiet, głównie w szkoleniu z go-
towania i obsługi komputera. Do Koła Gospodyń Wiejskich 
chciałyby należeć wszystkie z przebadanych kobiet.

Przeprowadzone badania ankietowe omówiono na zebra-
niu wiejskim i sporządzono plan działania na kolejne lata. 
Ciekawie wygląda zaproszenie na zebranie wiejskie:
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Projekt „Orzechowce – dolina marzeń” (gmina 
Przemyśl, Podkarpacie) polegał na rozpoznaniu oczekiwań 

mieszkańców i podję-
ciu decyzji w sprawie 
ich realizacji. 

Sołtys już drukuje za-
proszenie…

Raz, dwa, 
trzy i cztery… 
pora zerknąć 
w komputery,

bo nie zbłądzi 
na manowce, 
kto wybierze 
Orzechowce.

„Księga talen-
tów i umiejętności” 
– to pomysł zreali-
zowany w sołectwie 
Bydlin (gmina Klucze, 
Małopolska). 

Po co? Dobre py-
tanie! Oczekiwane są 
takie korzyści:
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• uwiecznienie swojego ta-
lentu i siebie, 

• możliwość pracy zgod-
nej z umiejętnościami na 
rzecz otoczenia, 

• promowanie i rozwijanie 
swoich umiejętności,

• samorealizacja,

• możliwość znalezienia pracy,
• rozpoznane zasoby ludz-

kie pod względem, talen-
tów i umiejętności,

• profesjonalnie wykonane 
prace społeczne na rzecz 
wsi,

• integracja mieszkańców. 

Bydlin 30.05.2014 

Regulamin  

wpisu do Księgi Talentów i Umiejętności 

Miejscowości Bydlin 

Załęże (gmina Wolbrom, Małopolska) opracowało 
„Księgę porozumienia”. To nie tylko księga – to prawdziwe 
przemiany w sołectwie. Lepsze relacje, większa zgoda, nowe 
inicjatywy. To trzeba zobaczyć na własne oczy!

Kościelisko zrobi wszystko… dla promocji zdrowe-
go stylu życia, a zwłaszcza dla biegania – latem i zimą 
(gmina Kościelisko, Małopolska). Pospolite ruszenie w tej 
podtatrzańskiej wsi zostało wzmocnione opracowaniem 
ankiety, przeprowadzeniem serii spotkań z mieszkań-
cami i dyskusją o tym, jak wspólnie zadbać o wieś – 
oczywiście także o turystów, którzy są dla Kościeliska 
ogromnie ważni. Ankieta została opatrzona starannym 
komentarzem:
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W imieniu Rady Sołeckiej oraz grupy inicjatywnej miesz-
kańców Kościeliska, zwracamy się do Pani / Pana z prośbą 
o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej jakości życia 
oraz promocji walorów naszej miejscowości.

Ankieta jest prowadzona w ramach projektu „Moje 
Kościelisko”, którego celem jest zaangażowanie mieszkań-
ców we wspólne działania na rzecz miejscowości oraz popra-

wa komunikacji i współ-
pracy pomiędzy różnymi 
podmiotami, działającymi 
na terenie wsi – instytu-
cjami, organizacjami, róż-
nymi grupami mieszkań-
ców.

Wyniki ankiety posłużą do przygotowania działań, na 
rzecz poprawy jakości życia w Kościelisku i promocji naszej 
miejscowości.
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Wielkopolska wieś Złotkowy 
wpadła raz na koncept nowy: 
Zamiast pytać je „Jak leci?”,  
lepiej zrobić coś dla dzieci.

 Bo w tym jest sołecka racja, 
 żeby kwitła demokracja, 
 a gdy dzieci nie ma w domu,  
 o to zadbać nie ma komu.

„Chcemy podtrzymywania tradycji ludowych oraz ak-
tywizacji życia kulturalnego” – napisały autorki projektu 
„Młodzież naszą przyszłością”, zrealizowanego w sołectwie 
Złotkowy (gmina Rychwał, Wielkopolska). 

 

Lubiny (gmina Rychwał, Wielkopolska) poszuka-
ły skarbów… u siebie. Projekt „Z talentem ku demokra-

cji” polegał na sporzą-
dzeniu „księgi talentów” 
dokumentującej poten-
cjał młodych i starszych 
mieszkańców sołectwa. 
Rzecz odbyła się w for-
mie festynu, a pani sołtys 
osobiście zamieściła ogło-
szenie na tablicy. 
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Elegancko oprawiona księga to nie tylko rejestr uzdol-
nień – to także skarbnica, z której sołectwo będzie czerpać, 
dostrzegając więcej możliwości rozwoju. 

Jaroszewice (gmina Rychwał, Wielkopolska) wymyśliły 
nową kurendę:

O zebraniu wieść się niesie 
I po polach, i po lesie 
Ale pewnie teraz wiecie 
Że kurenda… w internecie.

W każdą zajrzy okolicę 
W sołectwie Jaroszewice 
Do każdego dotrze domu 
A nie mówcie nic nikomu…

Jaroszowiec (gmina Klucze, Małopolska) zmienił na-
zwę… przynajmniej na czas projektu. Nadano mu tytuł 
„Młody Jaroszowiec”. 
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Spektakl, 
ankieta, 
„Księga 
marzeń”, 
ogrom pracy 
i zaangażowa-
nia – to efekty 
wytężonego wy-
siłku wielu osób 
pod egidą „gru-
py inicjatywnej”. 
Wypada chylić czoła – i brać przykład. 

Juraszowa (gmina Podegrodzie, Małopolska) zwróciła 
swą uwagę ku młodzieży. Po raz pierwszy zwrócono się do 
młodych mieszkańców z zaproszeniem na zebranie wiejskie, 
opracowano ankietę i dyskutowano z młodzieżą o przyszłości.

Spektakl, 
ankieta, 
„Księga 
marzeń”, 
ogrom pracy 
i zaangażowa-
nia – to efekty 
wytężonego wy-
siłku wielu osób 
pod egidą „gru-
py inicjatywnej”. 
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Grzegorzew (gmina 
Grzegorzew, Wielkopolska) 
postawił na młodzież, za-
chęcając ją do aktywnego 
uczestnictwa w życiu sołec-
twa. Pierwszym akcentem 
stał się występ kabaretu, te-
matycznie powiązanego z so-
łecką demokracją.

Stasikówka (gmina Poronin, Małopolska) odważyła 
się na innowacyjny krok: sporządzenie kodeksu sołectwa. 
Projekt kodeksu określa wartości, zasady i klimat działania 
sołectwa.

Smulsko (gmina Przykona, Wielkopolska) weszło w prze-
strzeń wirtualną za sprawą strony internetowej. Znaczący 
udział w projekcie miała młodzież, a sołtys zadbał o koordy-
nację działań. Mieszkańcy otrzymali też informację o swojej 
wsi w formie broszurowej.
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Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów serdecznie gratuluje uczest-
nikom z 27 sołectw osiągnięć wynikłych z udziału w projekcie 
„Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją”.

Serdecznie dziękujemy organizatorom i naszym partnerom oraz 
gospodarzom obiektów, w których odbywały się warsztaty.

Dziękujemy mieszkańcom, którzy zaangażowali się w realizację 
innowacyjnych rozwiązań.

Szczególne podziękowania kierujemy do dzieci i młodzieży – 
udział młodych mieszkańców jest szczególnie istotny.

Specjalne podziękowani kierujemy do sołtysów i członków rad 
sołeckich, którzy swoim zaangażowaniem potwierdzili znacze-
nie roli sołectwa we wzmacnianiu lokalnej demokracji.

Prosimy pracowników Ambasady Szwajcarskiej o przyjęcie ser-
decznych podziękowań za zaopatrzenie nas w publikacje doty-
czące szwajcarskiej demokracji.

Dziękujemy Radzie Lokalnej w Great Wakering za życzliwość 
i udostępnienie ankiet służących rozpoznaniu potrzeb i pomy-
słów mieszkańców dla celów sporządzenia planu rozwoju Great 
Wakering.

Składamy podziękowania współpracownikom zaangażowanym 
w pomyślną realizację projektu, promowanie jego osiągnięć 
i czuwanie nad prawidłową realizacją.
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