




Firma
portretowa



To szansa na poznanie nowych osób, odkrycie ich pasji
i zainteresowań, to także pretekst do rozmowy.

Wystarczy dokończyć zdanie
(np. „Lubię…”, „Moim marzeniem jest…”),

a następnie stanąć przed obiektywem wraz
z uzupełnioną wcześniej kartką. Hasła z zainteresowaniami, 

pasjami, marzeniami można zawiesić na sznurku,
a zrobione zdjęcia wydrukować albo przesłać mailem 

fotografowanym osobom.

Firma  portretowa
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mural  asfaltowy



Kredowy  mural  asfaltowy

Każdy może stać się artystą. Wystarczy wziąć do ręki kredę
i malować. Warto zastanowić się nad tematem przewodnim

(np. „Wakacje w kosmosie”, „Lato”).
W zabawę najlepiej włączyć zarówno młodszych,

jak i starszych. Można zorganizować także konkurs
na najciekawszy mural.

Przed wykonaniem działania powinno upewnić się, czy na 
placu, który stanie się artystyczną przestrzenią, możliwa jest 

organizacja takiego działania.
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Wystawa  fotografi czna

Ciekawym sposobem na zaprezentowanie zdjęć jest 
przywieszenie ich na sznurku przymocowanym, np. do drzew.

Fotografi e można przykleić na białych lub kolorowych
kartkach papieru.

Od Ciebie zależy, w jakiej kolejności przywiesisz zdjęcia.
Warto wymyślić chwytliwe tytuły, aby wzbudzić

zainteresowanie odbiorców i zachęcić ich tym samym
do oglądania. Fotografi e można także umieścić

w pudełkach, a następnie przywiesić je do gałęzi drzew.



Gra  wiejska



Gra  wiejska

Mieszkańcy jak i miłośnicy Twojej miejscowości, zainteresowani 
udziałem w grze, kierując się ustalonym szlakiem, mogą 

poznawać lokalne zwyczaje, osoby i miejsca…
Przed organizacją gry warto zastanowić się nad zagadkami, 

które dostarczą uczestnikom niezapomnianych wrażeń
(np. odszukiwanie domu sołtysa, fotografowanie tajemniczych 
obiektów). Wielkość drużyn powinno ustalić się w zależności 
od zadań, które należy wykonać. O tym jak zorganizować grę 

terenową przeczytasz na portalu www.dzialasz.pl 
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Historyczna  mapa  Krzaków

Historyczna mapa Krzaków nie jest zwykłą mapą, to plansza, 
na której oprócz układu ulic, ważnych obiektów, odnajdziesz 
stare fotografi e, opowieści, a także ciekawostki z życia wsi. 

Dzieci i młodzież przed opracowaniem mapy poszukiwali legend 
potwierdzających nieodkrytą do tej pory tajemnicę Krzaków, 

czytali kroniki i księgi kościelne, rozmawiali ze świadkami historii, 
odnajdywali stare fotografi e i pamiątki rodzinne. 

Mapa może pomóc turystom w odkrywaniu Twojej miejscowości. 
Aby zobaczyć, jak wygląda mapa Krzaków, warto zajrzeć na

www.krzaki.info
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Plebiscyt  „To  mi  się  podoba”

W ramach plebiscytu uczestnicy organizowanego przez 
Ciebie wydarzenia mogą wybrać np. najładniejszą fotografi ę 
prezentowaną podczas wystawy. Każdy z gości otrzymuje 

specjalny kupon, na którym wpisuje tytuł lub numer wybranego 
zdjęcia. Zamiast kuponów można wykorzystać zwykłe kartki. 

Autora fotografi i, która zdobędzie najwięcej punktów,
warto nagrodzić upominkiem.

Z kolei wśród uczestników plebiscytu można rozlosować nagrody
(np. gadżety promocyjne partnerów wydarzenia).
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Balony  z  marzeniami

Każdy z nas ma marzenia - większe albo trochę mniejsze. 
Co sądzisz o zorganizowaniu wydarzenia poświęconego 

marzeniom? Aby zachęcić uczestników do mówienia
o swoich planach na przyszłość, pomysłach i inspiracjach 

można zorganizować akcję spisywania marzeń na karteczkach, 
a następnie przywieszania ich do balonów wypełnionych 
helem. Balony można wypuścić w niebo albo podarować 

gościom wydarzenia.
Spełnienia marzeń!



krzak  życzeń



Krzak  Życzeń

Zastanawiasz się, jak zapytać mieszkańców o ich potrzeby, 
oczekiwania czy pomysły na aktywności? W roku 2013 
wymyśliliśmy „krzaka życzeń”, aby dowiedzieć się, jak 

podejmowane przez nas działania wpłynęły na społeczność 
lokalną. Uczestnicy na przygotowanych wcześniej karteczkach 

zapisywali swoje uwagi, inspiracje i wskazówki, a następnie 
przywieszali je na „krzaku życzeń”.

Zebrane w ten sposób  informacje warto spisać, a przede 
wszystkim wykorzystać przy planowaniu nowych działań.



gry  i  zabawy 
sportowe



Gry  i  zabawy  sportowe

Organizując wydarzenia plenerowe, warto pamiętać o aktywnościach 
ruchowych. Dla osób, które kochają zabawę, lubią współpracować

z innymi oraz chcą pokonywać nowe wyzwania, można przygotować 
różnorodne rozgrywki - mecz piłki nożnej lub siatkowej czy też  

turniej badmintona. A może powrót do zabaw sprzed lat?
Co sądzisz o biegu w workach, rzucaniu fajerkami albo grze w kapsle? 

Zapytaj swoich bliskich, w co bawili się w dzieciństwie. Wspólne 
rozmowy i zabawy wzmocnią dialog międzypokoleniowy. Pamiętaj 
o zapewnieniu bezpiecznego miejsca rozgrywek, organizacji osób 

sędziujących (jeśli są potrzebne) i wspierających realizatorów. 
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Konkurs  kulinarny

Czy wiesz, jak nazywają się kulinarne specjały Twojego regionu? 
W Krzakach lubimy odkrywać nowe smaki. W 2013 roku 

zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w konkursie kulinarnym. 
Wspólnie poszukiwaliśmy  potrawy charakterystycznej dla 

Krzaków. Pierogi, sernik z „chmurką”, albo zapiekanka z liściem 
winogron? A może coś zielonego i tajemniczego? Najlepszą 
potrawę wyłonili mieszkańcy. Zwycięzca konkursu otrzymał 
pamiątkowy upominek oraz specjalny certyfi kat z krzakiem.

W organizacji konkursu wspierała nas
Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu.



łódki  na  stawie



Łódki  na  stawie

Aby zachęcić młodszych i starszych do wspólnej aktywności,  
można zorganizować puszczanie łódek na stawie,

jeziorze czy kanale.
Akcję warto poprzedzić warsztatami z tworzenia papierowych łódek.

Przy organizacji działania należy zachować ostrożność, 
w szczególności gdy uczestnikami działania są osoby 

niepełnoletnie.



stare  rupiecie
nie  do  szafy



Stare  rupiecie  nie  do  szafy

Poszukujesz pomysłu na wystawę? W roku 2004 udaliśmy się 
na strychy naszych domów w poszukiwaniu skarbów - na pozór 

niepotrzebnych przedmiotów i materiałów. Dowiedzieliśmy 
się jak wygląda dawny sprzęt domowy, rolniczy, do czego 

służył cep, łomok, kierzanka, jakich naczyń używano. Młodsi 
zastanawiali się, nad tym skąd m. in. bierze się miód, a nieco 

starsi wspominali, utwory swojego dzieciństwa, kiedy zobaczyli 
adapter i winylowe płyty. Na blisko tydzień strażacka remiza 

zamieniła się w muzeum, do którego przybyło blisko 400 osób. 



wspólne  drzewo 
genealogiczne



wspólne  drzewo  genealogiczne

Drzewo genealogiczne jest niezwykłą pamiątką, to możliwość 
poznania historii swoich przodków czy dotychczas nieznanych 

opowiadań i wspomnień. A gdyby tak stworzyć drzewo 
genealogiczne miejscowości?

Przed organizacją działania warto porozmawiać
z mieszkańcami. Przy tworzeniu wspólnej historii można 

wykorzystać zeskanowane i wydrukowane (stare) fotografi e.
Wspólnie z innymi odszukuj swoich przodków. Być może Twoja 

sąsiadka okaże się daleką krewną?
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Akcja  obywatelska / profrekwencyjna

Chcesz zainteresować obywateli sprawami społeczności 
lokalnej i zachęcić ich do świadomego udziału w wyborach czy 
uczestnictwa w sesjach rady gminy/miasta? Co myślisz o akcji 
obywatelskiej/profrekwencyjnej? Zachęcając mieszkańców do 

angażowania się w sprawy społeczności lokalnej wzmacnia 
się poczucie współodpowiedzialności za losy najbliższego 
otoczenia. W ramach akcji można zorganizować konkurs

o gminie, przeprowadzić sondę albo zorganizować prawybory. 
Szukasz inspiracji? Zajrzyj na www.ceo.org.pl
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Bańki  mydlane

Poszukujesz zabawy, która wciągnie małych i dużych, a tym 
samym pobudzi ich do twórczej aktywności.

Co sądzisz o puszczaniu baniek mydlanych?
Wystarczy przygotować naczynie z płynem oraz słomki

(np. do napojów) lub sznurki.

Materiały do puszczania baniek można kupić albo przygotować  
samodzielnie. Kto zrobi największą bańkę?
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Konkurs  historyczny

Jeśli chcesz zachęcić swoją społeczność do poznawania
i odkrywania historii, tradycji, zwyczajów i problemów miejscowości 

można zorganizować konkurs o puchar „Odkrywcy (Krzaków)”. 
Warto opracować pytania, które pobudzą uczestników
do aktywnego poszukiwania tajemnic miejscowości.

Zapewne opracowanie regulaminu usprawni organizację i przebieg 
konkursu. Aby zobaczyć, kto otrzymał tytuł i puchar „Odkrywcy 
Krzaków” warto zajrzeć na www.krzaki.info. Mieszkańcy dopytują 

się o kolejną edycję quizu. A jak będzie u Ciebie?
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Spacer  odkrywców

Uczestnicy wyposażeni w legitymacje detektywów oraz 
specjalne znaczki, otrzymują karty pracy, na których
znajdą się liczne zadania i ćwiczenia do wykonania.

Zadania mogą dotyczyć m. in. oznaczenia miejsc ważnych 
w życiu społeczności, odszukania terenów zaniedbanych, 

wymagających poprawy lub udoskonalenia. Młodych odkrywców 
warto wyposażyć w aparaty cyfrowe i notatniki.

Zapewne dokumentacja ze spaceru będzie
niezapomnianą pamiątką.



kapsuła  czasu



Kapsuła  czasu

Co wydarzy się za kilka, kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat?
W 2011 roku zachęcaliśmy mieszkańców i gości wystawy „Pokaż 
przeszłość, ukaż przyszłość”, aby napisali listy… do siebie, swoich 

dzieci, wnuków, a nawet prawnuków. Koperty wraz
z symbolicznymi pamiątkami (np. piórko, zdjęcie, kwiat) zostały 

wrzucone do pojemnika, który zakopano obok „krzaka Krzaków”. 
Za kilkanaście lat odkopiemy kapsułę i sprawdzimy, czy nasze 
plany się spełniły? W działanie włączyło się bardzo dużo osób. 

Niektórzy z niecierpliwością odliczają dni do 2029 roku.
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Wiejska  biblioteczka  społeczna

W 2013 roku wspólnie z przyjaciółmi zorganizowaliśmy zbiórkę 
starych i nowych książek, aby utworzyć w Krzakach wiejską 

biblioteczkę społeczną. Podręczniki, słowniki, powieści, poradniki, 
przewodniki, mapy i bajki, które otrzymaliśmy, są dodatkowym 
źródłem informacji i inspiracji dla mieszkańców. Pomysł idealnie 
odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej, w której nie ma 

biblioteki. O inicjatywie można przeczytać w publikacji Centrum 
Aktywności Lokalnej „Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. 

Katalog praktyk. Tom III”.
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Przestrzenna  mapa  miejscowości

W 2007 roku wpadliśmy na pomysł, aby przygotować plan naszej 
miejscowości, w nieco odmienionej formie. Wyruszyliśmy w plener, 

aby sfotografować domy w Krzakach. Następnie z wywołanych 
zdjęć wycięliśmy potrzebne fragmenty, które przykleiliśmy na 

mapie Krzaków. Podczas uroczystej promocji makiety mieszkańcy 
mogli zaznaczyć na planie ważne dla nich miejsca, np. przyklejając 

serduszko obok domów, w których mieszkają ich bliscy albo 
napisać obok posesji, kto mieszka w ich domu lub kto jest 

najstarszy. Makieta wzbudziła zainteresowanie mieszkańców.
A jak wygląda mapa Twojej miejscowości?



rodzinne  zdjęcie



Rodzinne  zdjęcie

Latem 2007 roku przeprowadziliśmy wśród lokalnej społeczności 
akcję „Rodzinne zdjęcie”. Wędrowaliśmy z aparatem po Krzakach, 
odwiedzając naszych sąsiadów i bliskich. Zachęcaliśmy rodziny 

do wspólnej fotografi i. Wywołane zdjęcia zostały oprawione
w ramki, a następnie wręczone uczestnikom akcji wraz

z podziękowaniem. Udział w akacji był bezpłatny.

Spotkania pomogły nam w lepszym
poznaniu mieszkańców.
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Kartki  pocztowe

W ramach projektu „Zapraszamy w nasze Krzaki” wydaliśmy 
serię dziewięciu kartek pocztowych, na których znalazły się 

najciekawsze zdjęcia wykonane przez młodych artystów
z Krzaków.

Tworząc pocztówki chcieliśmy pokazać, jak wygląda mała 
miejscowość w województwie łódzkim, a tym samym zachęcić 

innych do odwiedza nas i wspólnej zabawy.

Do zobaczenia w Krzakach!



fi lmik
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Filmik  o  miejscowości

Jak żyje się w Krzakach? Co ciekawego można robić w małej 
miejscowości pośród pól, lasów i krzaków? Jakie marzenia mają 
mieszkańcy? Na te pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi w 2007 
roku, chodząc z kamerą od domu do domu. Mieszkańcy chętnie 
włączyli się w tworzenie fi lmiku. Przed realizacją zadania dzieci 

i młodzież wzięli udział w warsztatach fi lmowych, podczas 
których stworzyli scenariusz, a także uczyli się obsługi kamery 

cyfrowej. Niektóre z marzeń się już spełniły.



jaki  jest  twój  pomysł  
na  działanie?



Jaki  jest  Twój  pomysł  na  działanie?

Zainspiruj nas.

Dodaj swój pomysł na działanie.
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