OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy
nazwa podmiotu
dokładny adres
gmina
powiat
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

Działalność na niwie kultury w Gminie Sterdyń
Marianna Kobylińska
ul. Wilczyńskiego 86
Sokołów Podlaski
Sokołowski
Mazowieckie
602 236 222
(25) 7870265
koma333@wp.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
Marianna Kobylińska od urodzenia związana jest z Gminą Sterdyń. Upowszechnieniem kultury
zajmuje się od 1985 roku pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Od 1991 roku - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni.
W 1999 roku Zarząd Gminy Sterdyń doceniając jej zasługi w upowszechnieniu kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego powierzył jej funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni.
Od 1999 roku Redaktor Naczelny Pisma Społeczno-Kulturalnego „Nasza Gazeta Sterdyniak”.
Druhna w jednostce OSP Mursy.
Prezes Stowarzyszenia „Lepsze Jutro Gminy Sterdyń”
5. Opis działań
Marianna Kobylińska powierzone obowiązki wykonuje sumiennie i z ogromnym
zaangażowaniem. Jest inicjatorką różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych.
Z roku na rok Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni rozwija swoją działalność.
Pani Dyrektor jest organizatorem wielu imprez o zasięgu lokalnym, powiatowym, regionalnym
i wojewódzkim. Należą do nich: „Tradycje i Obrzędy Wielkanocne Południowego Podlasia
i Mazowsza”, które mają na celu podnoszenie świadomości społeczności lokalnej przez
organizowanie warsztatów rękodzielniczych z twórcami ludowymi o charakterze edukacyjnym.
Integracyjny Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu”, którego celem jest wspieranie
wychowania patriotycznego młodego pokolenia, podniesienia świadomości narodowej,
przywrócenia pamięci polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego
oraz zachęcenie do wspólnych ponadpokoleniowych spotkań muzycznych oraz dowartościowanie
osób sprawnych inaczej. „Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej” ma na celu promocję
teatru i wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami. „Konkurs Kapel Ludowych i Zespołów
Folklorystycznych Mazowsza i Podlasia oraz prezentacja Darów Ziemi Nadbużańskiej”
ma na celu integrację dwóch województw: mazowieckiego i podlaskiego. Celem projektu jest
upowszechnianie twórczości ludowej, wychowanie przez sztukę ludową, podtrzymanie tradycji
lokalnej oraz rozbudzanie potrzeb kulturalnych. „Konkurs Piosenki Patriotycznej Mazowsza
i Południowego Podlasia” ma na celu wspieranie wychowania patriotycznego młodego
pokolenia, podniesienia świadomości narodowej, przywrócenia pamięci polskich pieśni
patriotycznych, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie do wspólnych
ponadpokoleniowych spotkań muzycznych. „Przegląd Zespołów Kolędniczych”, „Dzień
Kobiet”, „Święto Niepodległości”, „Festiwal Piosenki o Zdrowiu” promujący zdrowie
i zdrowy styl życia, występujący prezentowali nowe teksty do znanej muzyki. Była również nowa
muzyka pisana przez muzyków. Tematyka piosenek dotyczyła zdrowego stylu życia, profilaktyki
chorób i nałogów, higieny osobistej, bezpieczeństwa na drodze, ochrony środowiska. Wszystkie
utwory miały pozytywne przesłanie – uświadamiały możliwość uniknięcia zagrożeń dzięki
świadomemu wyborowi korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu.„Spotkanie wigilijne” to
tradycyjne spotkania świąteczno – noworoczne, które są okazją nie tylko do miłych chwil
integracyjnych miejscowej społeczności z opłatkiem w ręku, ale również do zaprezentowania
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dorobku artystycznego utalentowanej sterdyńskiej młodzieży oraz konkursy recytatorskie i wiele
innych.
Pani Marianna od wielu lat w okresie wakacyjnym organizuje dla dzieci m.in. „Wakacyjne
spotkania pod gruszą” . Podczas tych spotkań przeprowadzane warsztaty podnoszą wiedzę
i świadomość społeczności lokalnej na temat sztuki i kunsztu teatralnego, a jednocześnie
wzbogacają życie emocjonalne oraz rozwijają wyobraźnię ich uczestników. Rezultatem jest
wystawiona przez uczestników warsztatów sztuka teatralna. Osobom, które marzą o szkole
aktorskiej pozwolą zdobyć doświadczenie sceniczne, by uczyć się w szkole aktorskiej. Poprzez
warsztaty plastyczne i rękodzielnicze uczestnicy doskonalą swoje zdolności manualne oraz
uwrażliwiają uczestników na piękno nadbużańskiej ziemi. Poprzez udział w imprezie integracyjnej
społeczność lokalna ma możliwość oderwania się od szarości życia dnia codziennego. Impreza ma
na celu integrację mieszkańców dwóch województw: mazowieckiego i podlaskiego. Imprezie
towarzyszą wystawy twórców ludowych z dwóch województw. Celem jest upowszechnienie
twórczości ludowej, wychowywanie przez sztukę ludową, podtrzymanie tradycji lokalnej,
rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz promocję obszarów wiejskich. Rajdy
rowerowe z cyklu „Cudze chwalicie swego nie znacie” pokazują piękno Nadbużańskiej Ziemi
oraz bogactwo flory i fauny. Warsztaty „Ratujmy ginące zawody” to bezpośrednie spotkania
z twórcami ludowymi. Nie zapomina także o miłośnikach piłki nożnej, czego dowodem jest
organizowana Powiatowa Liga Piłkarskich Siódemek, Powiatowy Letni Turniej Piłkarskich
Siódemek, Powiatowa Halowa Liga Piłkarska, Powiatowy Turniej Piłkarskich Siódemek
Juniorów i Oldbojów, Puchar Ligi Piłkarskich Siódemek oraz Powiatowy Turniej
Piłkarskich Piątek o Puchar Dyrektora GOKiS w Sterdyni, a obecnie o Puchar Starosty
Powiatu Sokołowskiego. W każdym turnieju czy lidze, uczestniczy ok. 25 drużyn z powiatu
sokołowskiego.
Marianna Kobylińska utworzyła Koło Przyjaciół Biblioteki. W ramach Koła prowadzone
są zajęcia plastyczne z dziećmi, warsztaty biblioteczne i teatralne, a także przygotowania
do konkursów recytatorskich i akademii teatralnych. Koło prowadzone przez Panią Dyrektor
zdobyło wiele nagród i wyróżnień.
W kalendarzu imprez na stałe wpisały się cykliczne imprezy organizowane we współpracy
z Towarzystwem Miłośników Ziemi Sterdyńskiej. Pani Dyrektor jest autorem projektów imprez
kulturalnych, na które TMZS uzyskało wsparcie finansowe z Zarządu Województwa
Mazowieckiego pn. „Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej”, „Konkurs Kapel Ludowych
i Zespołów Folklorystycznych Mazowsza i Podlasia”, „Ratujmy ginące zawody”. Dzięki jej
społecznemu zaangażowaniu został przeprowadzony projekt w ferie zimowe pn. „Zatkane Ferie”
we wsi Białobrzegi oraz trafiona impreza pn. „Wakacje na wsi”, która zgromadziła ponad 1000
uczestników.
Marianna Kobylińska pomaga przy organizacji Święta Strażaka i innych uroczystości związanych
z obchodami jubileuszowymi jednostek OSP na terenie Gminy Sterdyń, często też prowadzi
konferansjerkę. Jest druhną w jednostce OSP Mursy Stare.
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Pani Marianna przyczyniła się do powstania Kapeli Ludowej „STERDYNIACY”. Swoimi
staraniami zdobyła środki finansowe na zakup strojów regionalnych dla jej członków. Poprawiło
to wizerunek kapeli i przyczyniło się do promocji gminy. Kapela osiąga liczne sukcesy zajmując
czołowe lokaty w konkursach i promuje gminę na terenie Polski i poza jej granicami.
Pani Dyrektor współpracuje z wieloma organizacjami mającymi siedzibę w GOKiS w Sterdyni.
Należy tutaj wymienić: Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, Klub Seniora,
Stowarzyszenie „Piłkarskie Siódemki w Powiecie Sokołowskim”, Koło Wędkarskie Nr 7,
Orkiestrę Dętą OSP w Sterdyni, Szkołę Języków Obcych E&G Lingua School – umożliwiając
naukę języków obcych dla każdej grupy wiekowej, by mieszkańcy dobrze czuli się w globalnej
wiosce. Pełni mecenat nad twórcami ludowymi, poetami. Współpracuje ze szkołami z terenu
gminy i gmin ościennych organizując wystawy, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy, zakładami pracy, osobami fizycznymi, Gminnym Uczniowskim Ludowym
Klubem Sportowym „Zorza” Sterdyń, Środowiskowym Domem Samopomocy w Sokołowie
Podlaskim, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli i Katolickim
Stowarzyszeniem Młodzieży w Drohiczynie organizując Integracyjny Festiwal Piosenki Religijnej
i Patriotycznej, wystawy rękodzieła osób sprawnych inaczej. Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego organizując warsztaty nakrycia stołu, kulinarne, ikebany. Wspólnie z KRUS organizuje
konkursy „Pracuj bezpiecznie w gospodarstwie rolnym”, zarówno dla dzieci, jak i rolników.
Z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną prowadzone są pogadanki o zdrowiu
i zdrowym odżywianiu, a także Konkurs Piosenki o Zdrowiu. Dobrze układa się współpraca
pomiędzy ośrodkami kultury z województwa mazowieckiego i podlaskiego, pani Marianna
uczestniczy w różnego rodzaju komisjach konkursowych i warsztatach obrzędowych.
Współpracuje z Radą Gminy i Wójtem Gminy Sterdyń Panem Czesławem Marianem Zalewskim.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni objął patronatem twórców ludowych m.in.:
organizuje wyjazdy na różnego rodzaju targi i jarmarki, podczas których twórcy mają okazję do
prezentacji i sprzedaży wytworzonych prac.
Marianna Kobylińska jest pomysłodawczynią powiatowych spotkań poetyckich „Cztery Pory
Roku”, które mają na celu popularyzację dorobku literackiego lokalnych twórców i są świetną
możliwością atrakcyjnego realizowania treści ze ścieżki regionalnej, przez cztery pory roku.
Pani Marianna Kobylińska, będąc Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni, w 2001
roku wydała tomik wierszy pt. „Droga” Zofii Szajko, ludowej poetki z miejscowości Szwejki.
W 2007 r. ukazała się publikacja pt. „Kultura na przestrzeni 60 lat w Gminie Sterdyń”. Jest to
praca zbiorowa pod redakcją Marianny Kobylińskiej. Zawiera ona cenne informacje
o całokształcie działalności Gminnego Ośrodka Kultury, a następnie Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Sterdyni oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni, dane dotyczące działalności
TMZS, Klubu Seniora oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej. Ponadto przedstawia informacje
o przeszłości dziejowej gminy Sterdyń, miejscach pamięci oraz miejscach, które warto zobaczyć.
Była to pierwsza publikacja w gminie Sterdyń obrazująca działalność instytucji kultury.
W 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni wydał publikację pt. „Zdarzenia i ludzie”,
której autorem jest Marianna Kobylińska. Publikacja zawiera dane o historii gminy Sterdyń,
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działalności Zespołu Szkół w Sterdyni, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łazowie, Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sterdyni, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni, Naszej Gazecie
Sterdyniak oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyńskiej. Ponadto zawiera bardzo cenne
informacje dotyczące obrzędów i tradycji naszego regionu. Szczególnie cenne są scenariusze
zespołów kolędniczych i przyśpiewek weselnych. Na ten projekt dyrektor pozyskała środki
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 20072013.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni wydaje kwartalnik „Nasza Gazeta Sterdyniak”. Jest
to pismo społeczno – kulturalne, którego redaktorem naczelnym od 1999 roku do chwili obecnej
jest Marianna Kobylińska. Autorami tekstów są zarówno dzieci, jak i dorośli, należy podkreślić, iż
wszyscy autorzy tekstów piszą społecznie, bez honorariów autorskich. Pismo cieszy się dużą
popularnością wśród mieszkańców gminy i nie tylko. Bardzo często jego czytelnikami są ludzie
związani ze Sterdynią, a mieszkający poza gminą.
Pani Marianna Kobylińska całe swoje dotychczasowe życie zawodowe poświęciła rozwojowi
kultury w Gminie Sterdyń. Dzięki Jej zaangażowaniu dzieci i młodzież rozwijają swoje pasje
w dziedzinie muzyki, teatru, tańca zajmując często czołowe lokaty w konkursach powiatowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich. Dzięki działaniom Marianny Kobylińskiej Ośrodek Kultury
i Sportu w Sterdyni otrzymał tytuł od Ministra Edukacji „Miejsce Odkrywania Talentów”.
Pozyskując środki z zewnątrz, tzn. z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja
i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006,
doprowadziła do remontu i rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni.
Pozyskane środki stanowiły kwotę 283 200,00 zł. W 2010 r. dzięki Jej staraniom biblioteka
otrzymała dotację w kwocie 120 000,00 złotych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację projektu „Biblioteka
XXI wieku z czytelnią multimedialną”. W bieżącym roku pozyskała 243 000,00 zł na „Remont
wewnętrzny budynku GOKiS w Sterdyni”. Ponadto o przyznanie pomocy w zakresie małych
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na
lata 2007-2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania – Tygiel Doliny Bugu otrzymała dotację na
Małe Projekty 75000,00 zł. z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego. W bieżącym roku będą realizowane kolejne dwa projekty „Dłutem wyryte”
i „Wakacje na wsi”.
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni mieści się „Izba Tradycji”, która dzięki
Mariannie Kobylińskiej wzbogaca się o nowe eksponaty. Znajdują się w niej m.in. warsztat tkacki,
rzeźby, hafty, obrazy wykonane przez miejscowych artystów ludowych, figurka patrona strażaków
św. Floriana oraz różnego rodzaju książki, fotografie, dokumenty, dyplomy, odznaczenia. Została
utworzona także chata lat 50-tych, w której realizowane są lekcje regionalne.
Pani Marianna Kobylińska jest współzałożycielem Stowarzyszenia „Lepsze Jutro Gminy Sterdyń”
i od lutego 2012 roku pełni rolę prezesa.
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Pani Marianna Kobylińska jest osobą ambitną, logicznie myślącą, energiczną, dążącą do celu,
łatwo nawiązuje kontakty, jest dobrym negocjatorem, nie rezygnuje z planów i zamierzeń, ma
niewyczerpany zasób pomysłów i wizję dalszego rozwoju kierowanej przez Nią placówki.
Jest po prostu człowiekiem, który z optymizmem patrzy w przyszłość.
6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Na przestrzeni kilkunastu lat realizując różne projekty, autorka uzyskiwała maksimum czyli 100%
zakładanych efektów realizowanych działań, zarówno z pozyskiwanych środków z Województwa
Mazowieckiego, jak i Województwa Podlaskiego. Rzeczywista ilość osób biorących udział
w projekcie często była wyższa od przewidywanej. Często po projekcie pozostawała drukowana
forma pisana, publikacja lub folder. Ważną społeczną pracą jaką pani Marianna Kobylińska
wykonuje, to tworzenie kwartalnika Pisma Społeczno-Kulturalnego „Nasza Gazeta Sterdyniak”
w którym od 14 lat pełni rolę redaktora naczelnego. Do pisania w czasopiśmie artykułów
zaangażowała dzieci, młodzież i dorosłych nie tylko z Gminy Sterdyń. Piszą artykuły zwykli
mieszkańcy, księża, nauczyciele, redaktorzy gazet lokalnych (oczywiście wszyscy bez honorariów
autorskich). Jest to najstarsze czasopismo w powiecie sokołowskim wychodzące cyklicznie od
22 lat, które informuje o wydarzeniach i dostarcza rzetelnych informacji.
Rezultatem wdrażania projektów była integracja pokoleń, dzięki którym została podniesiona
wiedza społeczności lokalnej o tradycjach i obyczajach regionu, nastąpiło ożywienie
zainteresowania działalnością kulturalną ośrodka. Nastąpił wzrost świadomości narodowej
i wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia. Mieszkańcy gminy liczniej
przybywają na organizowane imprezy kulturalne i od kilkunastu lat słyszy się ich pozytywne opinie
odnośnie doboru imprez do zapotrzebowania odbiorcy. Nastąpiło ożywienie życia kulturalnego
mieszkańców Podlasia i Mazowsza. Przeprowadzone projekty zachęciły mieszkańców do
poznawania i podtrzymywania kultury ludowej i tradycji. Nastąpiła integracja środowiska
lokalnego. Poprzez warsztaty, wyjazdy promujące twórczość ludową wytworzyły się więzi
wspólnotowe wśród twórców ludowych i rękodzielników. Przeprowadzane cyklicznie projekty
zachęciły dzieci i młodzież do pielęgnowania regionalnego narodowego dziedzictwa kulturalnego
i wytworzyła się naturalna współpraca międzypokoleniowa.
Udział dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Mazowsza i Podlasia w Konkursie Piosenki
Patriotycznej wzmocnił ideę patriotyzmu i stanowił zachęcenie do pielęgnowania kulturowego
dziedzictwa kraju i regionu. Nastąpiła integracja środowiska lokalnego. W realizację zadania
włączyły się samorządy lokalne, ośrodki kultury, szkoły i przedszkola. Poprzez organizację
festiwalu integracyjnego stworzył się pozytywny wizerunek oraz możliwość prezentacji
umiejętności estradowych osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w tego typu przeglądach
zwiększa u osób z niepełnosprawnością motywację do aktywności w życiu społecznym, co
stwierdzono po występach np. u Roberta. Zachęciło osoby chore do wyrażania siebie, swoich
emocji poprzez muzykę i integrację z innymi uczestnikami konkursu, którzy z utęsknieniem
czekają na taki kolejny festiwal. W konkursach, przeglądach każdorazowo bierze udział od 100 do
300 uczestników. Dla wszystkich uczestników projektów zawsze jest zorganizowany skromny
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poczęstunek. Od 2000 roku w ośrodku mieści się „Izba Tradycji”, która dzięki staraniom
Marianny Kobylińskiej wzbogaca się o nowe eksponaty.
Również remont zewnętrzny i wewnętrzny budynku GOKiS w Sterdyni wpłynął znacząco na
poprawę jego wyglądu wizualnego i estetycznego pomieszczeń, co spowodowało, że mieszkańcy
chętniej korzystają z oferowanych zajęć, częściej korzystają z czytelni multimedialnej oraz
bezpłatnego dostępu do Internetu.
Zakończyły się rozważania Radnych Gminy Sterdyń o zamknięciu Ośrodka Kultury w Sterdyni,
co było to swego czasu tematem numer jeden na Komisjach i Sesjach Rady Gminy. Obecnie
często dziękują za pomoc przy organizacji imprezy w danej wsi lub pomoc przy remontach
w świetlicach wiejskich.
Dzięki jej staraniom Kapela Ludowa Sterdyniacy promuje gminę na terenie Polski i poza jej
granicami. Do sukcesów należy również zaliczyć prowadzoną wspólnie z młodzieżą od 15 lat
Powiatową Ligę Piłkarskich Siódemek, która z 8 drużyn rozrosła się do 30 drużyn i w sezonie
jesienno – wiosennym w każdą niedzielę na terenie powiatu w piłkę nożną gra około 300 osób.
Jest to chyba fenomen na skalę kraju, gdyż nic nie kosztuje, oprócz drobnych nagród dla
laureatów. W wakacje organizowane są letnie piłkarskie turnieje w każdej gminie na terenie
powiatu sokołowskiego o puchar wójta danej gminy. Więcej informacji na stronie
http://siodemkigokis.futbolowo.pl/
Mieszkańcy, pracownicy instytucji działających na terenie gminy i powiatu, jak i członkowie
organizacji pozarządowych pozytywnie oceniają pracę Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni oraz realizowane przez nią przedsięwzięcia. Uważają za osobę kreatywną, łatwo
nawiązującą kontakty, otwartą na pomysły innych, życzliwą, kompetentną, potrafiącą swoją pasją
zarazić innych jednocześnie czyniąc z kierowanej instytucji jedną z najprężniej działających
na Mazowszu. Tak na 25-lecie pracy napisała o niej miejscowa poetka Marianna Bakońska:
„…Niezliczone imprezy,
festiwale, festyny
i przegląd, konkursy,
z jej to przecież przyczyny.
Tu strażaka pochwali,
tam artystę pocieszy
jest przy każdym
i wszędzie
więc lenistwem – nie grzeszy!.
Dobry duch opiekuńczy i nas, twórców – ostoja.
Więc do ziemi się kłaniam,
o Marylko ty moja!
Chwalę Twe poświęcenie i niech zdrowie Ci służy,
optymizmem, radością zarażaj nas jak najdłużej”.
Prof. dr hab. Franciszek Kobryńczuk tak napisał po otrzymaniu informacji, że GOKiS został
nominowany przez Ministra Oświaty do tytułu „Miejsca Odkrywania Talentów”: „… Sterdyń jest
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rzeczywistym miejscem odkrywania talentów tak w przeszłości, jak i teraz. Jest ośrodkiem
pulsującym w dni wolne od pracy. Życie kulturalno- artystyczne ma stały adres zamieszkania
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Rękę na pulsie tej placówki trzyma pani dyrektor, dzięki
której przyjemnie jest tu być i karmić się pięknem słowa, muzyki, tańca, których to wartości
brakowało wcześniejszym pokoleniom. Bądźmy wdzięczni ludziom, którzy przysłowiowy kaganek
oświaty zapalają tam, gdzie ciemno. Praca społeczna bez wdzięczności jest jak głos, którego echo
nie wraca”.
Takim uwieńczeniem jej pracy na rzecz mieszkańców był jednogłośny wybór pani Marianny
Kobylińskiej na Prezesa Stowarzyszenia „Lepsze Jutro Gminy Sterdyń”.
Do wniosku dołączono także opinie, listy intencyjne, gratulacyjne, dokumentację fotograficzną
z przeprowadzonych cyklicznych imprez i liczne publikacje prasowe obrazujące pracę pani
Marianny Kobylińskiej na niwie kultury i na rzecz mieszkańców.
7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Nakłady finansowe na każdy przeprowadzony projekt na działania dla upowszechniania kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego to kwota od kilku do kilkudziesięciu tysięcy. Głównym
źródłem pokrycia, to pozyskane środki unijne jak i samorządowe. Ważnym elementem
finansowym są: sponsoring ludzi, firm, dla których kilkudziesięcioletnie działania dyrektor na
rzecz niesienia kaganka oświaty na terenach wiejskich są doceniane i wzbogacane poprzez drobne
wpłaty finansowe, rzeczowa pomoc i wolontariat ludzi wrażliwych na potrzeby kultury.
8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Trudności, jakie napotyka na swojej drodze tylko Ją dopingują do dalszej wytężonej pracy.
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Kochać to co się robi i systematycznie dążyć do celu realizując założone sobie cele. Najważniejsze
to nie ustawać w pracy, a dążyć do maksymalizacji i efektywności pracy, jednocześnie brać pod
uwagę potrzeby mieszkańców dostosowując działania na niwie kultury do ich potrzeb
systematycznie podnosząc poziom.
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