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Wstęp 

Poniżej znajduje się opis działań i projektów rozpoczętych  

w roku 2013. Stowarzyszenie swoja działalność opiera głownie 

na projektach, ponieważ inny system działania utrudnia nam 

brak stałej siedziby.  

W opisane poniżej zadania zaangażowany był cały zespół 

stowarzyszenia, który w tym roku powiększył się o kolejne 3 

nowe osoby. Niestety z funkcji członka zarządu zrezygnował 

Wojciech Kozicz i zarząd działa obecnie w 3-osobowym 

składzie. 

Zarząd stowarzyszenia 
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Projekt Młode Miasto – Miasto Młodych 

 

 
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 
Adres: Ornowo 35, 14-100 Ornowo, woj. warmińsko-mazurskie 
Partnerzy: Centrum Kultury w Ostródzie, Tygodnik „Nasz Głos” (PM Trans 
Press),Radio Mazury (Fundacja Wzajemnej Pomocy Chrześcijańskiej) 
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2013 
 
 
Projekt Młode Miasto - Masto Młodych realizowaliśmy od stycznia do czerwca 2013 r. dzięki 
dofinansowaniu Fundacji Orange. W ramach projektu zostały zorganizowane twórcze 
warsztaty fotograficzne, plastyczne, muzyczne, techniczne oraz zajęcia dotyczące ulicznych 
form sztuk kuglarskich dla łącznie 70 uczestników w wieku od 7 do 18 lat. 
 
 
Ważną częścią projektu było wystawienie w przestrzeni Ostródy prac uczestników . 4 maja 
2013 obył się wielki finał obejmujący  występy uczestników warsztatów kuglarskich i 
muzycznych oraz ogólnodostępne wystawy prac fotograficznych na miejskich przystankach 
autobusowych i na ścianach budynków.  Dodatkowo uczestnicy ozdobili według własnych 
pomysłów  kosze i "owłóczkowali" latarnie wzdłuż promenady nad jeziorem Drwęckim. Projekt 
realizowaliśmy w partnerstwie z Centrum Kultury, które użyczyło nam pomieszczeń na 
warsztaty. 
 

O projekcie możecie przeczytać też na stronach Akademii Orange.  

 



 

 

3 SIM RzeczJasna 2013 

22.02.2014 

 



 

 

4 SIM RzeczJasna 2013 

22.02.2014 

TWÓRCZA STREFA RECYKLINGU NA ORF 
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 
Adres: Ornowo 35, 14-100 Ornowo, woj. warmińsko-mazurskie 
Partnerzy: Centrum Kultury w Ostródzie 
Czas trwania projektu: sierpień 2013 

 

Rodzinna Strefa Twórczego Recyclingu 

W tym roku ORF współpracujował z nami przy festiwalowych animacjach. Na festiwalowym 

terenie poprowadzilismy działania w ramach Rodzinnej Strefy Twórczego Recyclingu oraz 

organizuje grę miejską na terenie miasta 

9.08 i 10.08 w godzinach 13.00 -17.00 wszyscy mogli przekonać się, jak ze starych 

niepotrzebnych rzeczy codziennego użytku można stworzyć coś nowego i oryginalnego. W 

programie strefy: 

Warsztaty plastyczne 

- wyplatanie dywaników i torebek ze starych koszulek 

- rainmaker’y i grzechotki z papierowych odpadów 

- bransoletki i inna biżuteria z plastikowych butelek i starych koszulek 

- lampiony z metalowych puszek 

- drewniane mandale 

- maski z kartonu i plastikowych butelek 

- MałyWielki malarz (proste i efektowne malowanie na papierze i materiale) 

InterPunkt Wspólnego Włóczkowania 

Osoby lubiące włóczkowanie będą miały okazję we wspólnym gronie „coś” owłóczkować. 

Zapewniamy włóczkę, własny osprzęt mile widziany.  

Malowanie flag festiwalowych 

Do tego celu wykorzystaliśmy stare prześcieradła, na których wspólnie namalujemy motywy, 

kojarzące się nam z festiwalem i ideą muzyki reggae. 

Tablica Inspiracji 

W strefie było też miejsce, które nazwaliśmy Tablicą Inspiracji. Pochodzimy z różnych miejsc, 

mamy różne doświadczenia. Dobrze jest podzielić się z innymi tym, co ze sobą przywieziemy. 

Stąd pomysł, żeby każdy mógł wpisać na tablicę tytuł książki, którą warto przeczytać, tytuł 

filmu, który warto obejrzeć i sentencję/motto/myśl, która prowadzi go przez życie. 
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Warsztaty kuglarskie 

W trakcie zajęć dzieciaki (i starsi) poznli podstawy zabawy ze sprzętem kuglarskim lub 

udoskonalą posiadane już umiejętności. Zajęcia poprowadzili chłopcy z grupy Exodus. W 

program poi, kije, diabolo, żonglerka, devilstick. 

Ostróda Reggae Quest 

Każde miejsce ma swoją tajemnicę. Dzięki tej zabawie poznacie bliżej Ostródę i jej mniej lub 

bardziej tajemnicze zakątki. Przez dwa dni: 9.08 i 10.08 w różnych punktach miasta ukryte były 

dla zagadki. Dwie trasy z różnym poziomem trudności umożliwiły zdobywanie festiwalowych 

gadżetów, a na najwytrwalszych czekała nagroda główna – wejściówka na backstage 

11.08.Zasady  gry wraz z mapką do pobrania znajdziecie wkrótce na stronie festiwalowej. 
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AKADEMIA LOKALNEGO LIDERA 

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskicj 
Adres: Wysoka Wieś 27, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie 
Partnerzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 
Czas trwania projektu: wrzesień 2013-wrzesień 2014 

 

Projekt realizują wspólnie dwie organizacje tworzące ponadpokoleniowe partnerstwo: 

Wnioskodawca - Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich skupiające osoby o bogatym 

doświadczeniu w działalności społecznej, w pracy w JST, oraz Partnera – Stowarzyszenie 

Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, które tworzy grupa młodych osób, częściowo związana ze 

Stowarzyszeniem Szkoła Liderów Polsko – Amerykańskiej  Fundacji Wolności. 

Głównym załażeniem Akademii Lokalnego Lidera jest przygotowanie grupy 30 lokalnych 

liderów /ek do odgrywania większej roli w życiu społecznym, wyposażenia ich w wiedzę 

i narzędzia pozwalające na zwiększenie ich wpływu na działania  władz lokalnych. 
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W projekcie przewidziano m.in. warsztaty dla uczestników ( trwające od X ’13 do VI ’14). 

Warsztaty prowadzone będą w 2 grupach, każda odbędzie 15 spotkań warsztatowych (8h). 

  

Korzyści z udziału w projekcie to m.in.: 

 wzmocnienie kompetencji liderskich, 

 nabycie wiedzy na temat funkcjonowania lokalnego samorządu i narzędzi wpływu. 

W kompetencje nabyte w projekcie ułatwiają uczestnikom większe zaangażowanie w politykę 

na poziomie lokalnym. Wybór drogi aktywności będzie należał do samych liderów, ale dzięki 

uzyskanej wiedzy będą lepiej przygotowani do roli radnych, roli kierujących organizacjami 

strażniczymi czy roli liderów społecznych zmian. 

  

Długofalowym rezultatem projektu będzie budowanie lokalnego kapitału społecznego. Kapitał 

społeczny wymaga liderstwa, które stanowi istotne narzędzie budowania współpracy, 

wzmacniania zaufania, aktywności obywatelskiej i inicjowania działań na rzecz dobra 

wspólnego. Dlatego uczestnicy projektu zostaną przygotowani do większego zaangażowania 

w pełnione role, do realizacji zmian, tworzenia wizji i wyznaczania sobie celów, podejmowania 

ryzyka, działania w oparciu o długofalowe strategie, angażowania innych, tworzenia warunków 

do współpracy wokół wspólnych celów i kreatywności. Jednocześnie rozwijając liderskie 

kompetencje i postawy zdobędą wiedzę o podstawach prawnych i aspektach działalności 

wspólnot lokalnych które mają kształtować. 

Kładziemy nacisk aby w projekcie uczestniczyły kobiety, osoby młode oraz mieszkańcy wsi. 

Jednym z elementów warsztatów będą także kompetencje komunikacyjne i rzecznictwo, aby 

liderzy z tych defaworyzowanych w lokalnej polityce grup stali się ich słyszalnym głosem. 

 W 2013 zrealizowaliśmy już 3  szkolenia w ramach Akademii Lokalnego Lidera. Były to 

nieszablonowe zajęcia, które wprowadziły w cele Akademii, rozwijały umiejętności liderskie i 

sprzyjały integracji grupowej. Szkolenie poprowadził Paweł Krzywicki ze Szkoły Liderów. 

zajęcia z zakresu kultury, które poprowadził Wojciech Kłosowski. Uczestnicy dyskutowali 

między innymi o instytucjach kultury, kontroli działań czy finansowaniu kultury. Mogli poznać 

również dobre przykłady przedsięwzięć kulturalnych. Rozmawialiśmy też o ich tworzeniu, 

prowadzeniu i możliwościach, ale przede wszystkim o współpracy NGO'sów z samorządami. 

Szkolenia poprowadzi Anna Łukawska ze Szkoły Liderów. 

  

Poniżej podgląd ulotki dotyczącej Akademii Lokalnego Lidera 
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UJAWNIJ SIĘ 
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 
Adres: Ornowo 35, 14-100 Ornowo, woj. warmińsko-mazurskie 
Partnerzy: Centrum Kultury w Ostródzie 
Czas trwania projektu: październik 2013 
 

Co roku jesienią organizujemy akcję UJAWNIJ SIĘ da wszystkich Twórców z Ostródy i 
okolic. 

I Edycja akcji miała miejsce 22 września 2012 roku w Ostródzie w podziemiach zamku 
w Ostródzie UJAWNILI SIĘ artyści i artystki - m.in. fotograficy, malarze, muzycy, 
pisarze, rzeźbiarze.   

II Edycja odbyła się 12.X2013 r. w salach Amfiteatru. Ujawnili się młodzi (i nie tylko) 
twórcy wszelkich sztuk plastycznych, filmowych, teatralnych, oraz fotograficy i muzycy 
... SZAŁ MUZ jednym słowem.  Program akcji akcji obejmował m.in.: 

 Koncert FRI STEJDŻ BEND 
 WO/MAN spektakl teatralny 
 Biżuteria Nurrguli Kasi Walczak 
 Krystyna Janusz - fotografia artystyczna 
 Agnieszka Kielak - grafika, rysunek 
 Marta Zawadzka - malarstwo - prace plenerowe 
 Malwina Bilińska-Miszczuk - fotografia Poland Paradise 
 Patryk "M-J" Marcinkowski - malarstwo street-art 
 Aleksandra Szymczyk - fotografia 
 Elżbieta Przymenska - fotografia 
 PDSM - koncert muzyki rap 
 Film "Alien the Unknown" - Haxo TV - studio reż. Dawid Tomaszewski 
 STARE DOBRE MIAŁMIĘSO - turpistyczny performance muzyczny. 
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Projekt ODKODUJ OSTRÓDĘ 

 

 
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna 

Adres: Ornowo 35, 14-100 Ornowo, woj. warmińsko-mazurskie 

 

Rok zakończyliśmy wspaniałą wiadomością. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych 
„RzeczJasna” znalazło się w gronie finalistów V edycji Akademii Orange i otrzymało 
ponad 27 tysięcy złotych wsparcia na realizację projektu „Odkoduj Ostródę!”. W 
ramach projektu, w 2014 roku powstaną m.in. 4 trasy gier miejskich. To już drugi grant 
z Akademii Orange. Wcześniej „RzeczJasna” otrzymała dofinansowanie na realizację 
projektu „Miasto młodych – młode miasto”. 

Projekt „Odkoduj Ostródę!” przewiduje organizację warsztatów historycznych dla 4 
grup uczestników w wieku od 10 do 18 lat, którzy będą odkrywać zapomnianą historię 
Ostródy, legendy i baśnie regionu . Przewidziane są m.in. zajęcia w przestrzeni miasta 
– poszukiwanie śladów dawnej Ostródy w Muzeum i w bibliotece z wykorzystaniem i 
zbiorów dot. dawnej Ostródy oraz spotkanie z najstarszymi mieszkańcami. Nad pracą 
grup czuwać będą opiekunowie merytoryczni - wykwalifikowane osoby, znawcy 
lokalnej historii. 
 
Na podstawie zebranych materiałów powstaną 4 trasy gier miejskich. Każda trasę 
wyznaczać będą w przestrzeni miasta QR Cody (po zeskanowaniu kodu będzie można 
na ekranie np. telefonu zobaczyć archiwalne zdjęcie danego miejsca i przeczytać/ 
usłyszeć jego historię, zobaczyć film), powstanie też 8 dużych tablic z poszerzonymi 
informacjami o najważniejszych punktach/zabytkach. Uczestnicy sami opanują sztukę 
tworzenia QR Codów oraz wykorzystania aplikacji internetowych do tworzenia treści.  
 
Powstaną gry miejskie - zaprojektowane przez uczestników warsztatów 4 trasy 
tematyczne (nazwy robocze): 

- Ostróda miasto, którego nie ma - trasa szlakiem nieistniejących/ zapomnianych 
zabytków; 

- Baśnie i legendy Ostródy - trasa dla najmłodszych z wykorzystaniem ostródzkich 
legend; 

- Najważniejsze historyczne miejsca w Ostródzie - od czasów bursztynowego szlaku 
po 1945 rok; 

- Kryminalne zagadki Ostródy - gra na podstawie materiałów publikowanych w serwisie 
NaszaOstróda.pl, opisujących "historie z dreszczykiem", które miały miejsce w dawnej 
Ostródzie.  
Dzięki współpracy ze ZLOT i Miastem Ostróda trasy te będą upowszechniane wśród 
mieszkańców i turystów, 
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Projekt obejmował również organizację warsztatów filmowych dla 2 grup młodzieży. 
Zajęcia pozwolą uczestnikom samodzielnie dokumentować przebieg projektu oraz 
tworzyć filmy do punktów tras z warsztatów historycznych. W projekcie SIM 
RzeczJasna wspiera aż 7 partnerów: Zachodniomazurska Lokalna Organizacja 
Turystyczna, portal NaszaOstróda.pl, Gazeta Ostródzka, Muzeum w Ostródzie, Urząd 
Miasta w Ostródzie, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Osiedlowy Dom Kultury 
"JEDNOŚĆ" w Ostródzie. 
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Działalność pożytku publicznego - posdumowanie 

Działalność Stowarzyszenia obejmowała wyłącznie działania w sferze pożytku publicznego  zgodnie z 
art. 4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a 
mianowicie w zakresie: 
 
1)  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa – 
w ramach działań i zajęć w projekcie Akademia Lokalnego Lidera; 
 
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – w ramach  działań projektu Odkoduj Ostródę; 
 
3) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn – w ramach działań i zajęć w projekcie 
Akademia Lokalnego Lidera; 
 
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  – w ramach działań i zajęć w 
projekcie Akademia Lokalnego Lidera, projektu Odkoduj Ostródę oraz Młode Miasto – Miasto - 
Młodych; 
 
5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – w ramach  działań projektów 
Odkoduj Ostródę, Młode Miasto – Miasto Młodych; 
 
6) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach  działań 
projektów Odkoduj Ostródę, Młode Miasto – Miasto Młodych; 
 
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach  działań projektów 
Odkoduj Ostródę, Młode Miasto – Miasto Młodych oraz akcji Ujawnij Się; 
 
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – w ramach zajęc i 
warsztatów podczas Rodzinnej Strefy Twórczego Recyklingu na ORF; 
 
9) turystyki i krajoznawstwa– w ramach  działań projektu Odkoduj Ostródę; 
 
10) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji– w ramach działań i zajęć w projekcie Akademia 
Lokalnego Lidera; 
 
11) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – w ramach działań i zajęć w projekcie 
Akademia Lokalnego Lidera; 
 
12) promocji i organizacji wolontariatu – w ramach działań i zajęć w projekcie Akademia Lokalnego 
Lidera; 
 
13) działalności na rzecz organizacji pozarządowych  – w ramach działań i zajęć w projekcie Akademia 
Lokalnego Lidera. 

 


