
Konkurs SWA 2022 - Animator samodzielny (60+)

Ogólnopolski Konkurs „Seniorzy w Akcji” to program wspierający działania społeczne osób starszych i promujący współpracę 
międzypokoleniową w ramach Programu „UTW – Seniorzy w akcji” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacja 

Wolności. 
W ramach Konkursu oferowane są granty i szkolenia dla osób powyżej 60 roku życia, które, samodzielnie lub w parze międzypokoleniowej z osobą młodszą, 

chcą realizować działania społeczne i międzypokoleniowe oparte na własnym pomyśle. 
 Adresatami Konkursu są seniorzy, pary międzypokoleniowe we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.  Kto może wziąć udział?
osoby 60+, które samodzielnie lub we współpracy z osobą młodszą o co najmniej 25 lat (pełnoletnią) chcą realizować działania społeczne

osoby 60+, które chciałyby pełnić rolę  lidera w projekcie i są otwarte na udział w warsztatach rozwojowych

osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe, które zrealizują projekt we współpracy z organizacją wspierającą/instytucją kultury

Odpowiedzi na pytania pozwolą nam lepiej poznać Ciebie i Twój pomysł na działanie.  Przed wypelnieniem formularza listu intencyjnego prosimy dokładnie 
zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który jest dostępny na stronie www.seniorzywakcji.pl  

List intencyjny należy złożyć do 15 kwietnia 2022 r.
UWAGA: List można wypełniać w kilku podejściach. Aby móc ponownie wrócić do jego wypełniania, należy na  formularzu wybrać przycisk "odłóż na później" i 

zapisać w komputerze link do rozpoczętego formularza.  

FORMULARZ LISTU INTENCYJNEGO

1. Adres e-mail

mpietrzak102@gmail.com

2. Robocza nazwa pomysłu na projektu

Wspomnienia na przyszłość...  Interaktywny przewodnik po Sołectwie z pozyskanych informacji od samych 
mieszkańców z wykorzystaniem QR kodów

INFORMACJE O ANIMATORZE STARSZYM - AUTORZE POMYSŁU I LIDERZE PROJEKTU

3. Imię i nazwisko autora/autorki pomysłu oraz ROK URODZENIA

Marek Pietrzak

4. Miejscowość

Gołogóra

5. Liczba mieszkańców

200

6. Województwo

http://www.seniorzywakcji.pl


zachodniopomorskie

7. Prosimy o krótkie przedstawienie swojej osoby.

Urodziłem się w samym sercu socrealistycznego ówcześnie kraju w roku Pańskim 1960, cały mój umysł był, jest i 
pewnie już pozostanie umysłem analogowym – aczkolwiek bliska jest mi cyberprzestrzeń, z którą związany jestem 
zawodowo od wczesnych lat osiemdziesiątych.
Na co dzień,  unoszę się w wirtualnym (dla niektórych ) świecie internetowej przestrzeni. Współtworzę firmę zajmującą 
się wdrażaniem do cyberświata.
Moja praca a właściwie zajęcie, któremu się oddaje (nigdy nie znosiłem słowa praca ), to od wielu lat wdrażanie usług 
internetowych, reklama przestrzenna, szkolenia i doradztwo. Większość „wolnego” czasu poświęcam na ciągłą 
edukację.
Interesuje mnie tak wiele tematów, że praktycznie sprawdzałem się w wielu dziedzinach.Kiedyś uwielbiałem prowadzić 
szkolenia, nawet żartowałem, że moim produktem są ludzie, którzy maja odwagę żyć i tworzyć, a nie toczyć żywot i być 
tworzywem dla innych. Bardzo ważna cześć mojego życia to angażowanie się w codzienność społeczności, w której 
żyję.
Los dał mi możliwość mieszkania w rożnych miejscach w wielu regionach naszego pięknego kraju. Łódź – moje 
rodzinne miasto, Kraków, Gdańsk, Warszawa – to miasta, w których spędzałem jakąś część swojego życia.
Poznawałem wielokulturowość, tradycje i zwyczaje. Zawsze jednak najważniejszy dla mnie był Człowiek i Środowisko, 
w którym żyje.
Mam już pewne życiowe doświadczenia, a jedno z nich to głębokie przekonanie, że ilość konfliktów, nieporozumień, 
zarówno tych wielkich – globalnych, jak i tych całkiem maluśkich, można by wyeliminować, gdyby ludzie po prostu z 
sobą rozmawiali.
Od siedmiu lat moim centrum życiowym stała się Gołogóra, mała wioska położona w gminie Polanów. Tu obecnie 
mieszkam tu żyję tu wraz z aktywnymi mieszkańcami jako Sołtys tworzę codzienną rzeczywistość.

8. Czy byłaś/byłeś już animatorem projektu w Konkursie „Seniorzy w akcji”?
NIE

9. Czy zgłaszany pomysł jest kontynuację działań realizowanych już w ramach Konkursu „Seniorzy w akcji” ?
NIE

10. Jak widzisz swoją rolę w realizacji tego pomysłu/projektu?

Animator i  założyciel grupy nieformalnej realizującej projekt.
Czynny uczestnik  i organizator.

11. Nr telefonu kontaktowego

508 214 080

12. Adres e-mail Animatora 60+



mpietrzak102@gmail.com

OPIS POMYSŁU NA PROJEKT

13. Opisz swój pomysł.



Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej,poznawanie i wspominanie historii, kultywowanie 
miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, jak również obudzenie w mieszkańcach regionu w tym seniorów i 
młodzieży poczucia własnej tożsamości i przywiązania do małej ojczyzny, oraz wzajemnego poznania i poszanowanie 
trudnej historii z jaką musieli się zmierzyć byli i obecni mieszkańcy naszego regionu.
Nasza Miejscowość tak jak wszystkie tereny z tzw. ziem odzyskanych polską historię zaczyna w 1945 r. To tu dla 
polskich rodzin zaczynała się powojenna przyszłość.  Jak zmieniały się charakterystyczne miejsca na przestrzeni lat? 
Jak wyglądała stara szkoła, jakie funkcje pełniła obecna świetlica, kościołek, czy też miejsce które obecnie służy 
letnim sąsiedzkim spotkaniom.
Tego wszystkiego będzie można się dowiedzieć zwiedzając Gołogórę i  korzystając z narzędzia jakim będzie  
Interaktywny przewodnik po Sołectwie zredagowany  z pozyskanych informacji od samych mieszkańców z 
wykorzystaniem QR kodów

Każdy, kto zeskanuje poprzez urządzenie mobilne kod, będzie mógł otrzymać informację o danym miejscu. Będzie 
mógł również zobaczyć jak wyglądało to miejsce kilka lub nawet kilkadziesiąt lat temu, oraz wysłuchać nagranych  
informacji. Docelowo informacja będzie dostępna w czterech językach Polski angielski, niemiecki oraz ukraiński

Projekt podzielony będzie na etapy, w trakcie których zrealizowane zostaną następujące działania:
– wydzielenie miejsc najbardziej charakterystycznych dla Sołectwa Gołogóra
– przeprowadzenie cyklu spotkań z mieszkańcami na których seniorzy będą mogli wspominać a młodzież zyska 
dostęp do żywej historii z ludzką twarzą.
(Mieszkańcy poproszeni zostaną o przyniesienie do zeskanowania starych zdjęć,
archiwalnych dokumentów, poprosimy ich również o wspomnienia które nagramy, utrwalimy na piśmie i wykorzystamy 
je przy interaktywnych opisach charakterystycznych miejsc.)
– zredagowanie informacji o poszczególnych punktach , zamieszczenie ich na wydzielonym
miejscu strony internetowej Gołogóra .pl
– przygotowanie QR kodów odsyłających do konkretnych wiadomości
– postawienie w centralnym miejscu Wsi tuż obok Kącika nadziei Młodych tablicy informacyjnej z planem na którym 
obok charakterystycznych punktów znajdą się QR kody kierujące do multimedialnego przekazu
– postawienie przy każdym obiekcie małej tablicy z QR kodem z informacją o danym miejscu

Projekt jest w pełni skalowalny więc może być w przyszłości rozwijany na poszczególne sołectwa  Na obecnym etapie 
traktujemy go pilotażowo.
W ramach projektu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wielokulturowej przeszłości swojego sołectwa, wyszukując 
głównie te elementy, które mogą posłużyć do promowania regionu i wyróżniać je z pośród innych sołectw naszej gminy
Założeniem projektu jest także znalezienie odpowiedzi na pytanie o definicję źródła historycznego,którym mogą być 
nie tylko dokumenty archiwalne, ale również wypowiedzi świadków historii, budynki (także ich stan obecny), cmentarze 
i znajdujące się na nich groby, daty na nagrobkach, napisy etc

14. Opowiedz o miejscowości/gminie/dzielnicy/środowisku, w której będą prowadzone działania?

SOŁECTWO GOŁOGÓRA
Od wojewódzkiej drogi 205: Darłowo -> Sławno -> Polanów -> Bobolice, na granicy gmin Polanów i Bobolice - 3 km na 



wschód zygzakiem pod wysoką górę wiedzie asfaltowa droga prowadząca do małej wsi GOŁOGÓRA.
Wieś usytuowana jest wokół stawu na wypiętrzeniu o wysokości ok 210 m n.p.m
 Gmina Polanów, powiat koszaliński,woj zachodniopomorskie
CO ROBIMY:
 W ostatnich latach stworzyliśmy Kącik rekreacyjny z wiatą i kręgiem ogniskowym, zagospodarowaliśmy teren wokół 
wiejskiego stawu (ławki  nasadzenia) zorganizowaliśmy siłownię zewnętrzną. Czynie uczestniczymy w spotkaniach 
sąsiedzkich. Sołectwo jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.  W ubiegłym roku II miejsce w rankingu Sołectw 
powiatu Koszalińskiego We wsi działa zespół śpiewaczy Córy Gołogóry oraz KGW  której też byłem 
współzałożycielem.  Konkurs Seniorzy w akcji  idealnie wpisuje się w nasze  obecne działania  które  ukierunkowane są 
na powrót do działań po pandemicznych ograniczeniach.

15. Jakie widzisz korzyści dla społeczności lokalnej w związku z realizacją Twojego pomysłu na projekt? Co 
chciałabyś/chciałbyś by było wynikiem planowanych działań.

Powrót do działań. Chcę by ludzie znów spotykali się na otwartych przestrzeniach i wspominając przeszłość budowali 
przyszłość przekazując młodym tradycję i doświadczenie w zamian za  energię , optymizm i wiarę w siebie.

16. Jakiego wsparcia oczekujesz w tworzeniu i rozwijaniu swojego pomysłu/projektu?

Cały czas poszukuję skutecznych narzędzi diagnozujących rzeczywiste potrzeby mieszkańców, bo wiem że tylko kiedy 
ludzie widzą konkretne korzyści są w stanie zaangażować się dany projekt
Jestem ciekawy ludzi świata i doświadczeń które mogę przeskalować i wykorzystać  w swoim działaniu lokalnym

INFORMACJE O ORGANIZACJI/INSTYTUCJI WSPIERAJĄCEJ REALIZACJĘ POMYSŁU 

17. Dane organizacji/instytucji wspierającej – pełna nazwa: adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); nr 
telefonu; adres e-mail; strona internetowa (jeżeli istnieje), profil na FB.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Polna 4, 76-010 Polanów
Telefon: 94 318 83 74
http://www.pokis.polanow.pl
https://www.facebook.com/pokis.pokis.129

18. Krótki opis, czym zajmuje się organizacja/instytucja wspierająca?

Samorządowa instytucja kultury dla której organizatorem jest gmina Polanów
Celem działania POKISu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności zaspokajającej  kulturalne potrzeby  
mieszkańców.

19. Na jakie wsparcie możesz liczyć ze strony tej organizacji/instytucji?

Wsparcie merytoryczne, możliwość korzystna  z elementów infrastruktury  POKISu,  
do dyspozycji Świetlica Wiejska w Gołogórze

20. Prosimy o informację, skąd dowiedzieliście się o Konkursie „Seniorzy w akcji”?



Z wyszukiwarki internetowej, tj. - google

Ze strony internetowej programu „Seniorzy w akcji”

21. Dane osobowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, z siedzibą przy 
Mokotowska 55, kod pocztowy 00-542 w Warszawa dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia badań oraz analizy 
wyników tych badań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości, że 
wyrażona przeze mnie zgoda może być wycofana w każdej chwili.


