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Opis
W parku, centralnym punkcie Lubochni, stoi stara stodoła, a na jej drewnianej ścianie namalowany jest niezwykły 
mural (a właściwie „deskal”) przedstawiający kilka postaci. To efekt kilkuetapowych działań w ramach inicjatywy, 
która była sposobem na integrację pokoleń oraz na zainteresowanie młodszych historią i przyszłością gminy.

Animatorzy wraz z grupą zaangażowanych osób zwrócili się do mieszkańców o udostępnienie starych fotografii 
przedstawiających lubochnian. Zdjęcia publikowali na Facebooku, gdzie cieszyły się dużą popularnością. Tak naro-
dził się pomysł namalowania muralu uwieczniającego dawnych mieszkańców. Jego lokalizacja na budynku stodoły 
wydała się idealna i szybko uzyskali zgodę właściciela, czyli miejscowej parafii. Do inicjatywy zaprosili Arkadiusza 
Andrejkowa, artystę znanego z podobnego typu działań. Z pomocą mieszkańców w ciągu kilku dni namalował 
mural na podstawie wybranych wcześniej zdjęć. Poprowadził też warsztaty, podczas których uczestnicy dowiedzieli 
się, jak tworzyć graffiti, i nauczyli się reprodukowania fotografii za pomocą pędzla i farb. W zajęciach wzięło udział 
20 osób w różnym wieku, a malowane przez nie obrazy często przedstawiały członków ich rodzin, których nie mieli 
szansy poznać.

Finałem projektu było odsłonięcie muralu oraz wernisaż wystawy zdjęć i obrazów namalowanych na warsztatach, 
opatrzonych opisami przedstawionych na nich osób.
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Kto
Realizatorzy projektu o sobie:

MaRianna JózwiK – obecnie jestem na emeryturze. Pracowałam w gospodarstwie rodziców, a z zawodu 
i z zamiłowania jestem krawcową. Przez kilka lat byłam sołtysem, a przez 17 lat przewodniczącą koła gospo-
dyń wiejskich i organizowałam wiele imprez integracyjno-rozrywkowych dla mieszkańców gminy. Występuję 
w teatrze działającym przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Lubochni. Mam czworo dzieci 
i dziesięcioro wnucząt. Od urodzenia mieszkam w gminie Lubochnia i jestem z tym miejscem bardzo związa-
na. Dbam o to, by kultywować lokalne tradycje i przekazywać je młodemu pokoleniu.

KacPeR wałęSiaK – od urodzenia mieszkam w Lubochni, z którą jestem silnie związany i której losy są dla 
mnie bardzo ważne. Studiuję geografię i gospodarkę przestrzenną. Mam artystyczną duszę, należę do grupy 
teatralnej działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Lubochni. Widzę niepoko-
jące zjawisko coraz mniejszego zainteresowania gminą, jej tradycją oraz coraz mniejszą troskę o jej rozwój 
i przyszłość. Potrzebna jest oferta, która mogłaby młodych ludzi zainteresować i zaangażować do wspólnego 
działania na rzecz gminy.

Dla kogo
Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy/miejscowości/dzielnicy w każdym wieku: uczestnicy warsztatów, osoby 
pomagające przy tworzeniu muralu, te, które udostępniły swoje fotografie, a także wszyscy, którzy mogą zobaczyć 
wystawę i mural.

Po co
Celem projektu jest budowanie relacji międzypokoleniowych, aktywizacja starszych i młodszych mieszkańców, bu-
dowanie ich poczucia wartości i potrzeby działania na rzecz dobra gminy/miejscowości/dzielnicy oraz kultywowanie 
tradycji.

Kto może zrealizować
Międzypokoleniowa grupa przy wsparciu lokalnej instytucji lub organizacji.

Jak

• Krok 1. Przygotowanie do działań

Zastanówcie się w grupie, czy są wśród was osoby, które chcą i mogą na kilka miesięcy zaangażować się w inicja-
tywę. Nawiążcie współpracę z instytucją/organizacją, która zajmuje się działaniami na rzecz lokalnej społeczności 
– pomoże wam sfinansować lub znaleźć sposób na sfinansowanie projektu, w tym wynagrodzenia, zakup materia-
łów, a także promocję. Będzie wam też potrzebne miejsce na spotkania i warsztaty.

Zdecydujcie, jaki rozmach będzie miało wasze przedsięwzięcie – choć mural na pewno stanie się dużą atrakcją, to już 
samo zbieranie starych fotografii i tworzenie na ich podstawie obrazów zintegruje i zaangażuje społeczność. Pamiętaj-
cie, że tematem mogą być zarówno dawni mieszkańcy, jak i okolica, która zmieniała się w czasie.

Zaplanujcie kolejne działania i budżet, podzielcie się rolami i wybierzcie spośród swojego grona osobę (lub dwie), która 
będzie koordynowała całość.
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Jeśli zależy wam na muralu, zastanówcie się, gdzie warto go namalować, sprawdźcie, kto jest właścicielem wybranego 
budynku/muru i poproście o udzielenie zgody na udostępnienie powierzchni. Skontaktujcie się z artystą tworzącym 
podobne dzieła sztuki.

• Krok 2. Promocja

Opowiadajcie znajomym, rodzinie, sąsiadom o akcji zbierania zdjęć, stwórzcie stronę na Facebooku i opublikujcie 
pierwsze zdjęcia – przedstawcie swój pomysł i zachęcajcie mieszkańców do dzielenia się zdjęciami bezpośrednio 
na stronie lub do przynoszenia wam zdjęć, które zeskanujecie. Pamiętajcie, by przed udostępnieniem fotografii za-
dbać o zgodę ich właścicieli na publikację i na przekazanie kopii do archiwum projektu. Poproście zaprzyjaźnione 
instytucje i organizacje o upowszechnianie informacji o przedsięwzięciu. Skontaktujcie się z lokalnymi mediami, 
zapraszajcie je na wydarzenia organizowane w ramach inicjatywy. Warto także przygotować plakaty, które zachęcą 
niekorzystające z internetu osoby do wzięcia udziału w warsztatach i malowania muralu.

• Krok 3. warsztaty i mural

Zaangażujcie osobę, która poprowadzi zajęcia, ustalcie z nią, jakie materiały i narzędzia będą potrzebne. Według 
jej wskazówek przygotujcie wydruki zdjęć na warsztaty, pamiętając, by wystarczyło ich dla wszystkich uczestników.

Jeśli częścią projektu będzie tworzenie muralu, dowiedzcie się od artystki/artysty, co będzie potrzebne, jak przygo-
tować powierzchnię pod malowidło i jakiej pomocy od was oczekuje. W razie potrzeby rozdzielcie zadania. Wspólnie 
wybierzcie fotografię (lub więcej), która zostanie przeniesiona na ścianę.

• Krok 4. Finał

Wyznaczcie termin wernisażu wystawy i odsłonięcia muralu.

Przygotujcie ekspozycję zdjęć i wszystkich obrazów stworzonych podczas warsztatów, poproście właścicieli foto-
grafii o opisy przedstawionych na nich postaci lub miejsc i zaprezentujcie je obok.

Zaproście na wydarzenie wszystkich mieszkańców i świętujcie sukces. Na koniec podziękujcie uczestnikom projek-
tu, a także osobom, które pomogły go zrealizować.

Jak zarządzać działaniem:
Kluczowe osoby w projekcie:

•	 osoba koordynująca lub dwie, które podzielą się zadaniami, będą się nawzajem wspierać i uzupełniać,

•	 grupa zaangażowanych osób (w liczbie dostosowanej do rozmiarów przedsięwzięcia).

 
Koszty realizacji
najważniejsze koszty, które trzeba wziąć pod uwagę:

•	 koordynacja,

•	 wynagrodzenie dla osoby prowadzącej warsztaty,

•	 wynagrodzenie dla osoby wykonującej mural,
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•	 poczęstunek na imprezę finałową,

•	 projekt i wydruk plakatów oraz zaproszeń,

•	 nagranie filmu,

•	 wyżywienie uczestników projektu,

•	 materiały na warsztaty,

•	 materiały do wykonania muralu,

•	 druk plansz na wystawę,

•	 druk tablicy informacyjnej,

•	 obsługa finansowa.

 
niezbędne minimum
Konieczne są:

•	 grupa aktywnych osób chętnych do działania,

•	 zaangażowanie społeczności lokalnej,

•	 promocja projektu.

 

Kontakt, linki

https://www.facebook.com/Stara-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-nie-drewnieje-105924991306195

https://www.facebook.com/Gminne-Centrum-Kultury-i-Biblioteka-Publiczna-w-Lubochni-103909351510559

http://gckibplubochnia.naszgok.pl/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=245695680665258&id=103909351510559

http://format3a.pl/jak-powstal-deskal-w-lubochni-film-zdjecia/

https://www.facebook.com/Stara-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-nie-drewnieje-105924991306195
https://www.facebook.com/Gminne-Centrum-Kultury-i-Biblioteka-Publiczna-w-Lubochni-103909351510559
http://gckibplubochnia.naszgok.pl/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=245695680665258&id=103909351510559
http://format3a.pl/jak-powstal-deskal-w-lubochni-film-zdjecia/

