OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

„Nakręcona Ziemia Bielska” Piknik Filmowy

nazwa podmiotu

Stowarzyszenia Przyjazny Zabrzeg im. ks. Józefa Londzina

dokładny adres

ul. Tadeusza Gazdy 3, Zabrzeg 43-516

gmina

Czechowice-Dziedzice

powiat

bielski

województwo

Śląskie

telefon

601 451 475

adres strony internetowej

www.przyjaznyzabrzeg.pl

faks

-

adres e-mail

kontakt@przyjaznyzabrzeg.pl

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
Stowarzyszenie „Przyjazny Zabrzeg” im. Księdza Józefa Londzina zostało powołane w 2010
roku. Skupia osoby, którym zależy na integracji mieszkańców oraz dynamicznym
i wszechstronnym rozwoju społecznym i gospodarczym sołectwa Zabrzeg w gminie
Czechowice-Dziedzice. Członkom Stowarzyszenia zależy także na tym, by rozwój
dokonywał się na fundamencie wartości etycznych, stanowiących podstawę zabrzeskiego
dziedzictwa kulturowego. Dlatego zachęcają młode pokolenia zabrzeżan do pogłębiania
wiedzy o wielowiekowej historii ich Małej Ojczyzny, a wszystkich mieszkańców - do
pielęgnowania tradycji i pamięci o przeszłości.
Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania aktywności mieszkańców sołectwa, rozwoju
przedsiębiorczości i możliwości kształcenia, promowania lokalnych produktów, w tym
walorów turystycznych i przyrodniczych Zabrzega.
Odwołując się do niezmiernie bogatego przykładu aktywności swego patrona, ks. prałata
Józefa Londzina, Stowarzyszenie „Przyjazny Zabrzeg” dostrzega potrzebę podjęcia całego
szeregu działań bardzo bliskich temu, co robił ks. Londzin. Członkowie zdają sobie sprawę,
że sprostanie takiemu wyzwaniu nie będzie łatwe. Dlatego też wśród pierwszych inicjatyw
stowarzyszenia „Przyjazny Zabrzeg” są, między innymi te, podejmowane z myślą
o dzieciach i młodzieży.
Stowarzyszenie działa w kilku obszarach. Na bazie talentu i zapału lokalnej młodzieży
zbudowano ognisko muzyczne, którego celem jest wspieranie rozwoju muzycznego dzieci i
młodzieży poprzez stwarzanie możliwości nauki gry na instrumentach oraz tworzenie
lokalnych zespołów. Do tej pory stowarzyszeniu udało się już otworzyć piwniczkę muzyczną
i wyposażyć ją częściowo w potrzebny sprzęt, aby chętni realizowali zainteresowania
w tworzonych zespołach muzycznych. Dzięki współpracy z Miejskim Domem Kultury,
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zespołem Szkół w Zabrzegu organizowane są
zajęcia sportowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży. Sekcja sportowo-rekreacyjna
stowarzyszenia utworzyła koło turystyczne, które organizuje rajdy i wycieczki.
Dział kulturalno-historyczny zajmuje się pielęgnowaniem 500-letniej tradycji Zabrzega,
kultywowaniem dawnych obyczajów a także promowaniem aktualnych wydarzeń
w sołectwie. Celom tym służy istniejąca lokalna gazetka „Gwiazdka zabrzeska” a także
publikacje i książki. W planach są różnorodne formy dokumentowania i propagowania
regionalnych tradycji, wspieranie zespołów artystycznych i starania o zachowanie
tradycyjnego stroju. Obecnie realizowany jest projekt z dofinansowaniem unijnym (PROW
2007-2013) w zakresie wydania „Monografii Zabrzega do 1939 r.” Stowarzyszenie „Przyjazny
Zabrzeg” wspomogło koło gospodyń wiejskich „Zabrzeżanki”, w obrębie którego
funkcjonuje zespól kulinarny oraz grupa specjalizująca się w rękodziele. Po okresie
stabilizacji członkinie koła usamodzielniły swoją działalność w ramach oddzielnej struktury.
Efektem starań o zachowanie dawnych zwyczajów jest organizowanie corocznych Orszaków
Trzech Króli. W tym roku ulicami Zabrzega po raz czwarty, ale po raz pierwszy w ramach
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ogólnoświatowego Orszaku Trzech Króli przeszli kolędnicy. Podobnie jak m.in. w
Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Bielsku-Białej i ponad 170 innych miejscowościach,
wędrując ulicami za trzema królami, stworzyli oni swego rodzaju uliczne przedstawienie
teatralne, w którym uczestniczyło kilkaset osób.
Stowarzyszenie „Przyjazny Zabrzeg” organizuje każdego roku turnieje gry karcianej
w taroki: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tarokach oraz Andrzejkowy Turniej Tarokowy.
Mieszkańcy Zabrzega sercem oddają się tej niezwykłej karcianej grze - tu trzeba liczyć,
myśleć, podejmować decyzje – mówią. To gra łącząca pokolenia. Graja w nią dziadkowie z
wnukami, rodzice z dziećmi, sąsiedzi. W Taroki grają zarówno mężczyźni, jak i kobiety,
chociaż trzeba przyznać, że te ostatnie są w zdecydowanej mniejszości. Taroki to gra
rozpowszechniona na Śląsku Cieszyńskim, Słowacji i Węgrzech oraz w Austrii i Czechach.
Zabrzescy miłośnicy gry w taroki postanowili ocalić od zapomnienia tę grę, w którą grali ich
pradziadowie zaciągani do wojska w okresie zaboru austriackiego. Początki gry w taroka
zaczęły się w dzisiejszej Italii między rokiem 1430 -1440, w XVIII wieku gra dotarła do
Niemiec, a później do Austrii. W taroki grali A. Mozart, J. Strauss, Z Freud. Później gra stała
się popularna szczególnie pod panowaniem cesarza Franciszka Józefa. Grali w nią zarówno
arystokraci, jak i żołnierze, czy bywalcy karczm.
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez współpracę z władzami państwowymi
i samorządowymi oraz wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie
miejscowości, a także z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym z instytucjami Unii
Europejskiej. Swoje zadania realizuje w ramach projektów wspierających integrację
mieszkańców oraz zachęcających do przedsiębiorczości i aktywności. Stowarzyszenie jest
otwarte na różnorodne inicjatywy i formy zaangażowania, zarówno osób indywidualnych
jak i całych grup.

5. Opis działań
Projekt polegał na zorganizowaniu pikniku rodzinnego, połączonego z konkursem
krótkometrażowego filmu amatorskiego wraz z pokazem filmu w kinie, pod gołym niebem
w Zabrzegu. Plenerowe spotkania w piknikowej formie, z różnorodnością propozycji
artystycznych i rozrywkowych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem
mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice.
Głównym celem projektu była integracja mieszkańców gmin wchodzących w skład obszaru
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska (gminy: Wilkowice, Jaworze,
Jasienica, Bestwina, Wilamowice, Kozy, Porąbka, Czechowice-Dziedzice – sołectwa: Zabrzeg,
Bronów, Ligota), promowanie obszaru, zachęcenie uczestników konkursu do aktywności
twórczej i do lepszego poznania gmin obszaru LGD oraz wybór najlepszego filmu
w konkursie „Ja to kręcę”.
Uczestnicy konkursu filmowego mieli za zadanie przedstawienie obszaru LGD Ziemia
Bielska. Każda praca miała prezentować i promować obszar, uwzględniając to, co stanowi
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jego atrakcje: zabytki, obiekty przyrodnicze, imprezy kulturalne, znane postaci, itd. – tak by
ukazać niezwykłość miejsca.
Zwieńczeniem konkursu był Piknik Filmowy „Nakręcona Ziemia Bielska” zorganizowany
31 sierpnia 2013 r. na stadionie w Zabrzegu. W programie imprezy przed dużym ekranem
i pod gołym niebem odbył się m.in. pokaz filmów nominowanych w konkursie „Ja to kręcę”
i głosowanie publiczności, koncert zespołu „Dzień Dobry” (również z muzyką filmową), projekcja bajek Bielskiego Studia Filmowego, zajęcia dla dzieci, konkurs, smaczne kulinaria oraz
projekcja kinowego hitu „O północy w Paryżu”.
Projekt autorstwa Stowarzyszenia „Przyjazny Zabrzeg” pn. „Nakręcona Ziemia Bielska”
Piknik Filmowy, zwyciężył w III edycji konkursu „LEADER – razem możemy więcej” na
najciekawszą inicjatywę aktywizującą i integrującą mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy
Działania (LGD) Ziemia Bielska.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Społeczność lokalna bardzo przyjaźnie odebrała całe przedsięwzięcie włączając się w pomoc
przy organizacji i uczestnicząc w samej imprezie na stadionie. Całe przedsięwzięcie
przyczyniło się do:
- promocji Zabrzega (podniesienie wartości i postrzegania sołectwa), gminy CzechowiceDziedzice na poziomie lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i szerszym,
- pozyskania ciekawych, promocyjnych materiałów filmowych obszaru LGD,
- integracji lokalnej społeczności dającej poczucie przynależności do środowiska.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Projekt realizowany był w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemia Bielska, która
finansowała i współorganizowała planowane działania m.in. wynajem i obsługę urządzenia
kinowego wraz z licencją dla wyświetlania filmów, obsługę techniczną (scena, namioty
promocyjne, banery), nagłośnienie wraz z obsługą muzyki mechanicznej, animację dla dzieci
i młodzieży (gry i zabawy), nagrody, gadżety promocyjne (koce piknikowe, ołówki, notesy),
koncert zespołu „Dzień Dobry”, ławy stoły, toalety, oświetlenie oraz obsługę porządkową
i utrzymania czystości. Wiele usług zostało wykonanych w czynie społecznym oraz przy
zaangażowaniu Miejskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
sponsorów. Ogólne nakłady na organizację i realizację projektu szacowane są na około
25 tysięcy złotych.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Przy realizacji projektu Stowarzyszenie nie napotkało na większe trudności ani problemy.
Wypracowane przez lata praktyki i zasady organizacji planowanych działań pozwoliły
unikać trudności w realizacji wyznaczonych celów.
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9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Stowarzyszenie Przyjazny Zabrzeg jest organizacją dla ludzi z pasją, którzy dzięki swojemu
zapałowi w dążeniu do celu, determinacji oraz chęci poświęcenia swojego wolnego czasu
chcą i potrafią zrobić coś dla innych. Biorąc pod uwagę wymierne efekty, jakimi może
pochwalić się Stowarzyszenie, zachęcamy wszystkich do korzystania z dobrych wzorców
i zaangażowania się w działalność dla dobra ogółu, wykazania się kreatywnością
i pomysłowością, poprzez włączenie się bądź też samodzielne organizowanie podobnych do
opisanych powyżej działań.
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