OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

„Kapsuła czasu – przesłanie do potomnych” (Wieluńska Kapsuła Czasu)

nazwa podmiotu

Stowarzyszenie EWI 2039

dokładny adres

os. Bugaj 5/10 98-300 Wieluń

gmina

Wieluń

powiat

wieluński

województwo

łódzkie

telefon

781-080-963

adres strony internetowej

www.ewi2039.pl

faks
adres e-mail

ewi2039@gmail.com

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza

 działalność edukacyjna i wychowawcza
 działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej


działalność na rzecz podniesienia warunków życia

 działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
„Kapsuła czasu – przesłanie do potomnych” (Wieluńska Kapsuła Czasu) to projekt
Stowarzyszenia EWI 2039 pobudzający do pozytywnego przeżywania historii,
analizowania teraźniejszości oraz projektowania przyszłości. Okazją do stworzenie
przesłania do potomnych była rocznica wybuchu II Wojny Światowej - która jak wiadomo
rozpoczęła się w Wieluniu. Przesłanie pokoju zdeponowano w centrum Wielunia 1 września
2013 roku. Otwarcie kapsuły zaplanowano na 1 września 2039 roku, tak by przesyłki dotarły
do adresatów w setną rocznicę wybuchu II WŚ. Kampanii towarzyszył konkurs „Wieluń
w 2039 roku – Twoja wizja miasta”.

5. Opis działań
„Kapsuła czasu – przesłanie do potomnych” (Wieluńska Kapsuła Czasu) to kampania,
której cele to:
 pozytywny sposób przeżywania historii / w kontekście rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej, która jak wiadomo rozpoczęła się w Wieluniu (uczczenie 74. rocznicy
przypadającej w 2013 roku oraz 100. rocznicy przypadającej w 2039 roku);
 analiza teraźniejszości / uwiecznionej w przekazach dla potomnych – utrwalenie
lokalnych wartości kultury i tradycji;
 projektowania przyszłości / pobudzenie do myślenia o swoim życiu oraz życiu miasta w
perspektywie kolejnego ćwierćwiecza; Kampanii towarzyszył konkurs „Wieluń w 2039
roku – Twoja wizja miasta”, promujący wśród mieszkańców pozytywne myślenie o
przyszłości oraz zaangażowanie w programowanie przyszłości.
 stworzenie wspólnego przesłania pokoju dla przyszłych pokoleń;
 utrwalenie solidarności międzypokoleniowej mieszkańców ziemi wieluńskiej;
 zintegrowanie społeczności lokalnej wokół idei akceptowalnej przez wszystkich bez
względu na wiek, przekonania religijne czy polityczne, stopień aktywności i
zaangażowania w życie społeczności lokalnej;
 pokazanie przyszłym pokoleniom jak żyliśmy, jacy byliśmy - My, mieszkańcy powiatu
wieluńskiego przełomu lat 2012/2013;
Inicjator kampanii: wieluńskie stowarzyszenie EWI 2039, które realizuje działania
skłaniające do pozytywnego przeżywania historii, analizowania teraźniejszości oraz
projektowania przyszłości. Projekt realizowany był we współpracy z biurem poselskim
Joanny Skrzydlewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Cezarego Tomczyka, Posła
na Sejm RP, które jednocześnie było fundatorem nagród w towarzyszącym projektowi
konkursie „Wieluń w 2039 roku – Twoja wizja miasta”.
Przebieg / organizacja działań / uczestnicy
Wrzesień 2012 roku – wieluńskie stowarzyszenie EWI 2039 (inicjator oraz koordynator
projektu) proponuje mieszkańcom powiatu wieluńskiego pozytywny sposób uczczenia
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (przypadającej w 2013 roku 74. rocznicy oraz
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przypadającej w 2039 roku 100. rocznicy). Stowarzyszenie proponuje mieszkańcom udział w
projekcie „Kapsuła czasu – przesłanie do potomnych”.
Kapsuła ma działać jak specyficznego rodzaju poczta. Przekazana do kapsuły przesyłka ma
dotrzeć do adresata dopiero w 2039 roku, w setną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Przesyłki:
 adresowane do konkretnego odbiorcy zostaną dostarczone pod wskazany adres
w 2039 roku;
 adresowane do ogółu mieszkańców po otwarciu kapsuły trafią na wystawę
obrazującą styl życia mieszkańców ziemi wieluńskiej przełomu lat 2012/2013.
Rusza proces zapełniania Wieluńskiej Kapsuły Czasu.
Stowarzyszenie proponuje mieszkańcom kilka sposobów przekazywania przesyłek:
1. Można je dostarczać do biura organizatora (osobiście lub za pośrednictwem poczty).
2. Uroczyście wrzucić do kufra – drewnianej skrzyni, która w ramach tzw. Maratonu Pisania
Listów podróżuje po powiecie wieluńskim.
3. Anonimowo wrzucić do specjalnie oznakowanej czerwonej skrzynki na listy
(udostępnionej na czas trwania projektu przez Pocztę Polską S.A.), wystawianej każdego dnia
przed biuro organizatora.
Ad. 1. Do biura organizatora przesyłki dostarczano osobiście, ale również za pośrednictwem
poczty. Na adres organizatora swoje przesyłki do potomnych nadesłali (oprócz
mieszkańców) m.in.: Narodowe Centrum Kultury, Ambasada Niemiec, Ambasada USA.
Ad. 2. W dniu inauguracji Maratonu Pisania Listów (21 marca 2013 roku) kufer – drewniana
skrzynia rusza w trasę. Aż do 15 lipca odwiedza kilkadziesiąt miejsc gromadząc setki
przesyłek. Uczniowie wielu szkół piszą odręczne listy, adresują koperty, tworzą zbiorowe
przesyłki.


Podczas trwania Maratonu Pisania Listów kufer odwiedza: Prywatne Przedszkole
"Odkrywcy wiedzy"; Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu; Publiczne Przedszkole
nr 2 w Wieluniu; Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu; Publiczne Przedszkole nr 4
w Wieluniu; Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Masłowicach; Szkołę
Podstawową nr 2 im. H. Sienkiewicza w Wieluniu; Szkołę Podstawową nr 4 im.
Królowej Jadwigi w Wieluniu; Gimnazjum nr 1 w Wieluniu; Gimnazjum nr 2 w
Wieluniu; I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu; Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu; Zespół
Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu.
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W kolejnych dniach swoje przesyłki przekazują: Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Wieluniu; Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w
Ożarowie; Wieluńskie Towarzystwo Numizmatyczne; Towarzystwo Przyjaciół
Wielunia; Zespół Tadeusza Nic Nie Rusza; Chór MDK.



13 maja do kufra trafia przesłanie pokoju przekazane przyszłym pokoleniom przez
goszczący w Wieluniu Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Stowarzyszenia
Miast Orędowników Pokoju.



18 maja kufer gości w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. W ramach dorocznej „Nocy
Muzeów” przeprowadzana jest akcja „Zostaw ślad dla potomnych”. Wszyscy
mieszkańcy odwiedzający muzeum na odwrocie plakatu promującego jedną z
muzealnych wystaw mogą zostawić swój autograf. Ślad, który przejdzie do historii
pozostawia kilkaset osób.

Ad. 3. Przed biurem organizatora (9 maja 2013 roku) staje dedykowana projektowi
(udostępniona na czas trwania projektu przez Pocztę Polską S. A.) czerwona skrzynka na
listy. Na potrzeby projektu zostaje oznakowana odpowiednimi napisami: „Twój list zostanie
doręczony…w 2039 roku”; "Kapsuła czasu - poczta do potomnych”; „Przesyłki listowe wrzucone do
tej skrzynki pocztowej trafią do kapsuły czasu. Uwaga!!! Do adresata zostaną dostarczone dopiero po
1 września 2039 roku”. Z tej formy przekazania swojej przesyłki wykorzystują przeważnie
mieszkańcy chcący pozostać anonimowi.
***
Finał gromadzenia przesyłek
15 lipca 2013 to ostatni dzień oficjalnego przyjmowania przesyłek do potomnych. Finałem
akcji jest organizowany w centrum miasta happening:


Wspólnie z Pocztą Polską S.A. przeprowadzana jest akcja „Wieluńska Pocztówka
w Przyszłość” – niepowtarzalna okazja by w ostatniej chwili dorzucić widokówkę
z pozdrowieniami dla potomnych.



Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu dołącza do akcji „Zostaw ślad dla
potomnych”. Tym razem śladem, który przejdzie do historii są odciski palców
zbierane od chętnych uczestników happeningu przez policjantów z Wydziału
Kryminalnego KPP w Wieluniu.

Oprócz prywatnych listów i pocztówek tego dnia do kapsuły zostają przekazane przesyłki
takich instytucji jak: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu, Wieluńska Spółdzielnia
Mieszkaniowa, Wieluński Dom Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Gmina
Konopnica, Gmina Osjaków, Gmina Wieluń. Wymowny jest dar Stowarzyszenia
Historycznego POKOLENIA - ścienny kilim, który świadkowie wybuchu II Wojny Światowej
otrzymali od delegacji z Drezna w 71. rocznicę wybuchu wojny.
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Do kapsuły trafia również specjalne wydanie gazety: „Nasz Tygodnik / Dziennik Łódzki” z
dn. 12 lipca 2013 roku, w całości poświęconej projektowi „Kapsuła czasu – przesłanie do
potomnych”. Trafiają tam również przesyłki zaangażowanych w realizację projektu
lokalnych mediów: Wieluńskiej Telewizji Kablowej, Radia Ziemi Wieluńskiej, Dwutygodnika
„Wieluniak” oraz Tygodnika „Kulisy powiatu” a także Wieluńskiego Forum Dyskusyjnego.
***
Obiekt małej architektury
Finałowy dzień zbierania przesyłek do potomnych rozpoczyna przygotowanie docelowej
stalowej kapsuły, która przechowa przesyłki w nienaruszonym stanie aż do 2039 roku.
Przedsięwzięcia tego podejmuje się wieluński ZUGIL, firma specjalizująca się w
konstrukcjach stalowych. W bogatym w doświadczeniem zakładzie powstaje stalowy
cylinder, który sam w sobie również staje się znakiem naszych czasów i trwałą przesyłką
ofiarowaną potomnym.
Stalowa kapsuła ma spocząć w betonowej „krypcie” ukryta pod ziemią. Natomiast na
powierzchni ma stanąć… symbol projektu tj. skrzynia, do której przez niemal rok mieszkańcy
wrzucali swoje przesyłki. Ponieważ drewniana skrzynia nie przetrwałaby próby czasu
symboliczny kufer zostaje odwzorowany w kamieniu / w piaskowcu. Dołączając do projektu
zadania tego podejmują się Pracownie Rzeźby Współczesnej Ni’Finn Polska.
***
Ceremonia zdeponowania
1 września 2013 roku – Siedemdziesiąta czwarta rocznica wybuchu II Wojny Światowej.
Ceremonia Zdeponowania Wieluńskiej Kapsuły Czasu z udziałem osób, firm oraz instytucji
zaangażowanych w tworzenie wspólnego przesłania pokoju do naszych potomnych. Kapsuła
zostaje zdeponowana na 26 lat.
1 września 2039 roku – Setna rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Ceremonia Otwarcia
Wieluńskiej Kapsuły Czasu. Do adresatów trafiają zdeponowane w 2013 roku przesyłki,
osobiste listy, pocztówki z pozdrowieniami. Pamiątki przekazane społeczności trafiają na
wystawę obrazującą styl życia mieszkańców Wielunia przełomu lat 2012/2013.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
„Kapsuła czasu – przesłanie do potomnych” (Wieluńska Kapsuła Czasu) to projekt
pobudzający do pozytywnego przeżywania historii, analizowania teraźniejszości oraz
projektowania przyszłości.
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Efekty projektu to:
 wspólne (w projekt zaangażowało się ok. tysiąca osób), pozytywne przesłanie do
potomnych, które uczci ważną datę z dziejów Polski i Wielunia, którą będzie 100.
rocznica wybuchu II WŚ;
 żywa dyskusja w społeczności lokalnej na temat zmian jakie zaszły w ostatnich latach
oraz jak ziemia wieluńska może się rozwijać przez kolejne lata;
 utrwalenie solidarności międzypokoleniowej mieszkańców ziemi wieluńskiej;
 integracja społeczności lokalnej wokół idei akceptowalnej przez wszystkich bez
względu na wiek, przekonania religijne czy polityczne, stopień aktywności
i zaangażowania w życie społeczności lokalnej;
 edukacja młodego pokolenia: udział w Maratonie Pisania Listów pobudził do
ręcznego, „zapomnianego” sposobu pisania listów papierowych oraz adresowania
zwykłych, rzadko używanych papierowych kopert.
OPINIE O PROJEKCIE
„Zebranie świadectw codziennego życia współczesnych mieszkańców Wielunia posłużą za
26 lat, w setną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, jako dowody dzisiejszej kultury
materialnej i duchowej, to pomysł oryginalny, o wartościach edukacyjnych i prospołecznych,
ciekawy i atrakcyjny dla mieszkańców miasta, które było pierwszą ofiarą niemieckich
bombardować we wrześniu 1939 roku”
Jolanta Grzywacz-Borensztejn, Biuro do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów /
Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
(źródło: pismo z dn.28 maja 2013, BWP-048-2-2013)
***
W akcji wzięło udział kilkaset osób, tysiąc czy dwa. To jest o tyle fajne, że list który tam
wrzuciłem, wtedy gdy będzie otwarty, to mój syn będzie miał tyle lat w 2039 ile ja mam teraz.
To jest coś magicznego, że ktoś za kilkadziesiąt lat będzie mógł otworzyć tę skrzynię i
odtworzyć to, co dzieje się w Wieluniu teraz. Gdy akcja ruszyła i okazało się, że dzieci są
zainteresowane, okazało się że tak naprawdę przerosło oczekiwania. Wzięło udział bardzo
dużo znanych osób, ale też ambasady.
Cezary Tomczyk, Poseł na Sejm RP
(źródło: http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=7542)
***
Pomysł, jak zawsze w tych czasach, bardzo oryginalny. Dla potomnych, dla naszych dzieci,
jak ten list do jeszcze nienarodzonego potomka. Lubimy po latach otwierać listy, znajdować
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podczas badań archeologicznych jakieś wykopaliska i uczymy się na przykładzie historii. Tak
że bardzo ciekawy pomysł, oby tylko mieszkańcy docenili i też poważnie do niego podeszli.
Magdalena Majkowska, sekretarz miasta Wielunia
(źródło: http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=6465)
***
Akcja jest interesująca. Dużo się mówi o lokalnym patriotyzmie, ale te inicjatywy trzeba
wspierać, bo one integrują lokalną społeczność. Idea jest piękna. Podpisuję się pod nią.
Mieszkam poza granicami, ale w ten sposób wiąże się z miejscem swojego urodzenia, z
miejscem, w którym dorastałem
Andrzej Kacała, pochodzący z Wielunia znany podróżnik
(źródło:
http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1903186,jeszcze-tylko-do-15-lipcamozna-skladac-przesylki-do,id,t.html)
***
To ciekawy projekt. Sam wrzuciłem kilka rzeczy np. katalog z 1991 roku, w którym są
przeróżne rzeczy: ubrania, sprzęt, radiomagnetofon, słuchawki, komputer, meble. Dodałem
też arkusz matury z 2011 rok. Arkusz z języka niemieckiego, z plombami Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, także bilet kolejowy, wymagania na prawo jazdy z lat 90.
Marek Patyk, Wieluńskie Forum Dyskusyjne
(źródło: http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=7542)
***
Złożyliśmy list do wielunian, którzy złożą się na uroczystości w 2039 rok, z przesłaniem, by
hasło Wieluń miastem pokoju i pojednania, było aktualne i wspierane przez wielunian. To
ożywienie aktywności ludzi. Wieluń będzie umacniał swoją pozycję jako to miasto, które
doznało bombardowań, ale też które inicjuje wiele inicjatyw.
Marek Berger, przewodniczący stowarzyszenia Historycznego POKOLENIA
(źródło: http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=7542)
***
Nasi Odkrywcy również zdecydowali się na swój udział w projekcie i postanowili stworzyć
część zbiorowego pamiętnika jako przesłanie do potomnych. Nasze przedszkolaki i
żłobkowicze chętnie wykonywali prace potrzebne do naszego „małego wkładu” w realizację
projektu. Naszą ideą było przedstawienie historii Wielunia, ale również teraźniejszości naszej
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placówki. Wykonaliśmy album, w którym m.in. znalazły się prace dzieci, ich plastyczne
wizerunki.
Zdeponowanie „Kapsuły czasu” nastąpi 1 września 2013 r. Jej otwarcie ma nastąpić 1 IX 2039
r., w setną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Już widzę ich miny, gdy jako ok. 30-latki
zobaczą skrzynię wydobywaną z ziemi z ich pracami.
Jesteśmy zachwyceni pomysłem Kapsuły Czasu.
Przedszkole „Odkrywcy wiedzy”
(źródło: http://odkrywcy-wiedzy.pl/blog/230/kapsula-czasu)
***

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Każda osoba zaangażowana w realizację projektu robiła to, co potrafi najbardziej. Dzięki
temu projekt nie wymagał nakładów finansowych. Media informowały o projekcie
rozpowszechniając ideę kapsuły czasu. Mieszkańcy pisali listy, tworzyli przesyłki. Wieluński
ZUGIL wykonał stalowy cylinder, który ofiarował potomnym jako kapsułę do przechowania
przesyłek. Pracownie Rzeźby Współczesnej Ni’Finn Polska dla obecnych oraz przyszłych
mieszkańców ziemi wieluńskiej wykonały kamienną rzeźbę, która wskazuje miejsce
zdeponowania kapsuły czasu. Miasto Wieluń udostępniło miejsce, w którym zdeponowano
kapsułę.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Wybór miejsca zdeponowania kapsuły na terenie podlegającym nadzorowi konserwatora
zabytków skutkował licznymi formalnościami i bardzo częstą wymianą korespondencji z
wieloma urzędami.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
W celu uniknięcia nadmiernej ilości formalności związanych z „zakopaniem” kapsuły warto
wybrać miejsce, którego właściciel sprzyja realizacji projektu.
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