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Państwo Michalscy przez wiele 
lat działali w harcerstwie. - Od 1972  
roku jesteśmy instruktorami harcer-
skimi, prowadziliśmy hu( ec przez 
wiele lat, żona była komendantką, ja 
komendantem – mówi S. Michalski. 
Pani Bogumiła z zawodu jest na-
uczycielką klas 1-3, pedagogiem, so-
cjoterapeutą. Obecnie na emeryturze. 
Pracuje na ½ etatu  jako pedagog w 
gimnazjum. Wcześniej w szkole pi-
sała i realizowała projekty. - Widzie-
liśmy, że na wsi są wielkie potrzeby. 
Chcieliśmy skorzystać ze środków 
unijnych, żeby pomagać ludziom. 
Tak narodził się pomysł powołania 
stowarzyszenia – opowiada S. Mi-
chalski. Poprzez Internet znaleźli 
szkolenia prowadzone przez jedną z 
( rm, dotyczące m.in. powoływania i 
działania organizacji pozarządowych. 
Na nich zaczął rodzić się statut. 

Dlaczego Stolina?

Jest to skrót od nazwy Stowa-
rzyszenie Liderów Nadnoteckich 
(nazwa wymyślona przez Kry-
stynę Krzyżanowską członkinię  
Zarządu). Swoją siedzibę ma w 
Zwierzynie, ale, jak podkreśla 
prezes, działać może na terenie 
całej Polski. 

W swoje ręce

- Zebraliśmy grupę 18 osób, któ-
re zobowiązały się do tego, że będą 
działały w stowarzyszeniu. Pochodzą 
one z trzech gmin: Strzelec Kraj., 
Starego Kurowa, Zwierzyna. Są to 
przedstawiciele różnych środowisk: 
przedsiębiorcy, położna, weterynarz, 
pracownicy administracji, pracowni-
ca i kierowniczka opieki społecznej, 
dyrektorka domu kultury, pani sołtys, 
policjanci, nauczyciele – wylicza pre-
zes. - Tacy ludzie, którym się chciało 
chcieć – dodaje B. Michalska. - Zaj-

Opowiedzmy o ludziach
Stowarzyszenie Stolina. Zwierzyn. Zrealizowali  8 projektów (9 właśnie realizują) z EFS dla ponad 200 osób, na łączną kwotę niemal 450 tys. zł. To dużo 
jak na organizację, która została zarejestrowana w sierpniu 2009 roku. - Musimy iść jak burza, dopóki są środki, bo mamy bardzo dużo rzeczy do zro-
bienia. Bardzo dużo do zrobienia – podkreśla Bogumiła Michalska. - Moja żona była główną prowodyrką tego, że stowarzyszenie powstało – uważa 
Stanisław Michalski, prezes Stoliny. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę na 3 mkw ich starego domu. Segregatory z dokumentacją trzymają w starym, prze-
pięknym kredensie, zamykanym na trzy klucze. 

mujemy się działalnością wspierają-
cą, dotyczącą wielu dziedzin, ponie-
waż w stowarzyszeniu działają różni 
specjaliści, którzy mają mnóstwo po-
mysłów. Zawsze działali społecznie, 
ale nie zawsze mieli wpływ na to co 
się dookoła  działo. Wspólnie po-
wiedzieliśmy: nie! Nie urzędy będą 
decydowały, co nam jest potrzebne. 
Wzięliśmy trudne, ludzkie sprawy 
w swoje ręce – mówi B. Michalska. 
Zaznacza, że zna potrzeby miesz-
kańców swojej wsi – dlatego, że jest 
stąd. - Ja z tymi ludźmi żyję, chodzę 
z nimi do kościoła, spotykam na uro-
czystościach. Dbam o to, żeby wieś 
się rozwijała, więc nikt mi nie może 
powiedzieć, co jest dla mojej wsi naj-
lepsze – mówi zdecydowanie. 

Jak tu jest?

- Ten teren jest specy( czny. Mamy 
mnóstwo fantastycznych ludzi, 
których sytuacja ekonomiczna jest 
tragiczna. Dom od domu daleko, 
o Internecie zapomnij, przyłącze 
do wodociągu pojawiło się w kilku 
wsiach dopiero w ubiegłym roku. 
Niektórzy musieli zrezygnować z 
działalności rolniczej, ponieważ nikt 

nie przyjmował od nich mleka, gdyż 
nie spełniali warunków sanitarno-hi-
gnienicznych – opisuje B. Michalska 
i dodaje: - Ci ludzie są wykluczeni 
nie dlatego, że są nieporadni, czy 
dlatego, że nie chcą, ale ponieważ los 
ich zaskoczył. Zmiany zachodziły 
tak szybko, że zostali bezpardonowo 
wyrzuceni „z pociągu”. Mówię o lu-
dziach mających po trzydzieści kilka 
lat. Mają życie przed sobą, dlatego 
trzeba im pomóc. A żeby to zrobić, 
trzeba pozyskać środki. 

Trzy osoby ze stowarzyszenia, 
wyszkolone przez panią Bogumiłę, 
stworzyły zespół zajmujący się pi-
saniem projektów. - Wybłagaliśmy 
krótszy termin rejestracji w KRS, żeby 
zdążyć w terminie ze złożeniem pro-
jektów do Urzędu Marszałkowskiego. 
Wtedy złożyliśmy ich 8 i wszystkie 
uzyskały do( nansowanie – mówi B. 
Michalska. Powstały na podstawie 
spotkań, rozmów z ludźmi. Były to 
tzw. małe projekty o budżecie do 50. 
tys. zł, ( nansowane z POKL. 

– Nadal piszemy i realizujemy 
projekty według potrzeb jakie widzi-
my wszędzie tam, gdzie nasza obec-
ność jest wskazana – wyjaśnia krótko 
„strategię” działania Stoliny jej pre-

zes. Osoby, które wyrabiają po 300, 
500 a czasem i 1000 procent normy 
w stowarzyszeniu to: Ewelina Sulej, 
Angelika Jaworska, Joanna Sokol-
nicka, Bogumiła Michalska.

Stolina nie pozyskuje środków z 
urzędu gminy, gdyż nie chce „zabie-
rać” ich innym. – W naszej gminie 
jest 14 organizacji, a budżet przezna-
czony dla nich wynosi około 50 tys. 
zł. Niektóre bez tych pieniędzy nie 
będą w stanie działać. My możemy 
sięgnąć gdzie indziej – tłumaczy S. 
Michalski. 

Anka - niespodzianka

Dwa ze zrealizowanych z unij-
nych pieniędzy projektów odbywały 
się w Bieniowie, w powiecie żarskim. 
Dlatego, że ludzie stamtąd poprosili 
o pomoc. - Powiedzieli, co ich boli. 
Zostawaliśmy po kościele, a oni 
przynieśli dokładną diagnozę środo-
wiska – wspomina B. Michalska. 

Jeden projekt był edukacyjny, dru-
gi integracyjny. Uczestnicy zajęć in-
tegracyjnych przygotowali przepięk-
ny festyn dla kilkuset osób. Impreza 
nazywała się „Karto< ada”. Wszyst-
kie potrawy zostały przygotowane 

z ziemniaków z niespodziankami, 
którymi były małże, krewetki – czyli 
różne dziwne rzeczy. Każda z potraw 
miała swoją nazwę, nadaną przez 
autorkę, np.: „Szalona Zosia” , Sen 
proboszcza”, „Bajka na dobranoc”, 
„Anka niespodzianka”. 

Sekcja malarska, pracująca pod 
okiem lokalnego artysty pana Henry-
ka Domaradzkiego, zaprezentowała 
swoje obrazy, wyroby z gliny.  – Cuda! 
– opowiada B. Michalska. Odbyła się 
loteria, z której dochód przeznaczono 
na remont zabytkowego kościoła. Im-
preza została przygotowana w całości 
przez mieszkańców. Oprócz tego 
grupa z nich wyjechała do Torunia, 
do pracowni restauracji zabytków. - 
Wycieczka była konieczna, ponieważ 
na ich terenie znajduje się wiele sta-
rych kościołów, jeszcze z XIII wieku. 
Muszą wiedzieć, jak pielęgnować sta-
re ławki, ołtarze… Tego uczyli się pod 
okiem pani doktor ze specjalistycznej 
pracowni – mówi B. Michalska. 

W podziękowaniu za pomoc, pod-
czas spotkania kończącego projekt, 
państwo Michalscy otrzymali swoje 
karykatury namalowane przez gru-
pę artystyczną. - Spłakałam się jak 
głupia – przyznaje pani Bogumiła. - 
Ludzie są fajni, warto im pomagać, 
jak się patrzy na ich uszczęśliwione 
twarze. Widać, kiedy zaczynają mó-
wić, inaczej zachowywać… - dodaje. 

Wędka na kółkach

Dewizą Stoliny jest dawać wędkę, 
a nie rybę. Zmieniać myślenie ludzi. 
Stąd pojawił się projekt edukacyjny 
dla mieszkańców popegeerowskich 
wiosek, w ramach którego odbywały 
się warsztaty komputerowe,  z agro-
turystyki, przedsiębiorczości, komu-
nikacji interpersonalnej, umiejętno-
ści społecznych... 
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Projekt „Dogonić świat”. Na górze wygasłego wulkanu - śląskiej Fudżijamie. „Dogonić świat”. W gospodarstwie agroturystycznym. 

Projekt „Zacznij od zaraz”. Wizyta w pracowni renowacji zabytków w Toruniu. Projekt „Zacznij od zaraz”. Potrawy z ziemniaków, różne, dziwne i bardzo smaczne.
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Dla uczniów jednej z miejscowości 
gminy Zwierzyn – takiej, gdzie, jak to 
mówią jej mieszkańcy, „ptaki zawra-
cają” zorganizowano zajęcia pozalek-
cyjne. Rodzice zwrócili się do Stoliny 
o pomoc, gdyż ich dzieci osiągały 
bardzo niskie wyniki podczas spraw-
dzianu kończącego szkołę podstawo-
wą. Powstał projekt. Potem rodzice 
bardzo pilnowali, żeby dzieci cho-
dziły na wszystkie zajęcia, traktując je 
jako darmowe korepetycje. - Świetnie 
współpracowało się z dyrekcją i kadrą 
pedagogiczną szkoły. Dzięki wspól-
nym działaniom stowarzyszenia, 
szkoły i środowiska, projekt odniósł 
sukces – podsumowuje B. Michalska.

Cztery ze zrealizowanych przez 
Stolinę projektów dotyczyły zdoby-
wania nowych kwali( kacji zawodo-
wych. Z tego trzy były połączone z 
kursem prawa jazdy (w tym również 
na Kat. C). - Między niektórymi 
wsiami w naszych gminach nie ma 
żadnej komunikacji oprócz szkolnej. 
Ludzie są skazani na odcięcie od 
świata. Jak ktoś ma dojechać, do leka-
rza, do pracy, do szkoły ponadgimna-
zjalnej? Do wioski obok czy do miasta 
nie będzie chodził na piechotę, 14 czy 
15 km. Prawo jazdy jest potrzebne 
jako narzędzie do pracy – wyjaśnia B. 
Michalska. Oprócz tego uczestnicy 
projektu uczyli się podstaw przedsię-
biorczości i komunikacji. 

Osiem osób ukończyło kurs ma-
larza-glazurnika. - Była potrzeba, 
żeby połączyć te dwie specjalności, 
na rynku brakowało fachowców 
umiejących kłaść kafelki i malować. 
Ten kurs ukończyły również panie. 
Cieszyły się, że po pierwsze, odno-
wią swoje własne domy – opowiada. 
I  dodaje, że do nauki kładzenia ka-
felków udostępnili pomieszczenia w 
swoim starym domu, czekającym na 

remont. Inaczej uczestnicy nie mie-
liby gdzie ćwiczyć. Uczestnicy  tego 
kursu pomalowali również wszystkie 
pomieszczenia kaplicy na cmentarzu 
w Zwierzynie. Koordynatorem pro-
jektu była Angelika Jaworska.

Wiaterek w skrzydełkach

Państwo Michalscy cieszą się, że 
widać efekty ich działań. – Bardzo je-
steśmy dumni z tego, że ludzie mają 
dodatkowe kwali( kacje, to raz, ale też 
z tego, jak się zmieniło ich myślenie. 
Dostali takiego „wiaterku w skrzydeł-
ka”. Już nie mają kompleksów. Zrozu-
mieli, że jak się uprą, to mogą coś zro-
bić. A jak czegoś nie wiedzą, nie boją 
się pójść i spytać – mówi B. Michal-
ska. Niemal jednym tchem wymienia 
największe sukcesy „podopiecznych”: 
Jedna z dziewczyn założyła ( rmę 
sprzątającą w Niemczech. Mężczy-
zna, który ukończył kurs glazurnika-
-malarza wystąpił o środki na założe-
nie działalności pozarolniczej na wsi i 
starał się o100 tys. zł. Chce utworzyć  
dla siebie stanowisko pracy. – Dla tych 
ludzi to są ogromne sukcesy – mówi B. 
Michalska. Wielu z nich pracuje do-
rywczo lub sezonowo. - W naszej wsi 
istnieje również ( rma cateringowa, 
( rma sprzątająca. Dzięki funduszom 
pozyskanym przez gminę Zwierzyn 
kilkanaście osób z okolicznych wiosek 
otworzy własną działalność i otrzyma 
wsparcie ( nansowe – dodaje. 

Obecnie trwa projekt pt. „Super-
niania na kółkach” w gminie Stare 
Kurowo, obejmujący m.in. kurs pra-
wa jazdy, zajęcia z przedsiębiorczości 
i zdobywanie nowych kwali( kacji 
zawodowych przez bezrobotne ko-
biety w zakresie opieki domowej nad 
dzieckiem. Koordynatorką projektu 
jest Ewelina Sulej. 

Tysiące stron dokumentacji

Pani Bogumiła przyznaje, że bar-
dzo trudno im jest pozyskiwać środki. 
Mimo tego, że potra( ą pisać projekty. 
– Zauważamy ogromną niekonse-
kwencję w ocenianiu poszczególnych 
wniosków. Nie ma jednego klucza. Nie 
jesteśmy ( rmą produkującą rzemieśl-
niczo projekty, a organizacją, która 
tworzy je w odpowiedzi na społeczne 
problemy – mówi. Przyznaje, że czyta 
tysiące stron dokumentacji. Stara się 
dojść, dlaczego projekt odpadł. – Je-
stem umysłem analitycznym i pracuję 
na matrycy logicznej. Ale trudno mi 
czasem zrozumieć, dlaczego naprawdę 
dobry projekt odpada na celach hory-
zontalnych. Czytam go na wszystkie 
strony i nie rozumiem – dodaje. 

Natomiast jeśli chodzi o ich re-
alizację, Stolina jest wzorowym be-
ne( cjentem. Podczas wszystkich 
projektów, w trakcie kontroli zakwe-
stionowano wydatki na… 29 groszy. 
Było to wynikiem różnicy między 
umową na wynajem sali a fakturą, 
która wzięła się z dokładniejszego 
wyliczenia podatku VAT.  

O społecznikach – 

myśl druga

- Trzeba chcieć pomagać, trzeba 
to czuć i lubić ludzi. Jak się 
lubi ludzi, to się wie, co jest im 
potrzebne. Ale przy tym nie 
należy oczekiwać wdzięczności. 
Wtedy będzie dobrze – uważa B. 
Michalska. 

Remont, świetlica i dobra 
władza

- Marzy mi się impreza dla na-
szych członków – mówi prezes Mi-
chalski, zapytany o aspiracje związa-
ne ze stowarzyszeniem. – Przez te 
dwa lata nic nie zrobiliśmy dla siebie. 
Ciągle zmuszamy się nawzajem do 
pracy, odkładając na później plany 
napisania projektu dla nas. Chcie-
libyśmy zaprosić do siebie inne sto-
warzyszenia i pokazać nasze „dobre 

praktyki” – planuje. Przyznaje, że 
stowarzyszenie ogromnie troszczy 
się o ludzi, a mało o wizerunek. Że 
on sam nie ma czasu, żeby porządnie 
zająć się stroną internetową. – Kra-
dlibyśmy czas dla ludzi, zajmując się 
własną promocją – uzupełnia jego 
żona. Raz jeszcze wspomina o człon-
kach stowarzyszenia. – Jesteśmy z 
nich dumni. Są to świetni, pracowici 
fachowcy, nie liczący godzin społecz-
nej pracy. Nie ma dla nich znaczenia, 
czy jest sobota, niedziela, czy inny 
wolny dzień – mówi. – Nas nie trze-
ba pilnować, ani rozliczać z godzin. 
Od siebie trzeba wymagać najwięcej, 
choćby inni nie wymagali – podsu-
mowuje. 

B. Michalska, zapytana o ma-
rzenia, opowiada o tych bardziej 
prywatnych i przyziemnych – przy-
dałyby pieniądze na remont starego 
domu, do którego wkrótce się prze-
prowadzą. Do ich obecnego miesz-
kania wprowadzi się córka z rodziną, 
uciekająca z dużego miasta. Zamia-
na taka jest konieczna ze względu na 

silną alergię wnuczka. 
- Myśleliśmy, żeby w starym domu 

otworzyć domową świetlicę dla dzie-
ci. By był tam dobry klimat. Taka do-
mowa opieka ze wsparciem terapeu-
tycznym, dla różnych dzieci, również 
z autyzmem czy zespołem Asperge-
ra, ale nie tylko. Także tych, których 
rodzice chcą pojechać na zakupy i nie 
mają co z nimi zrobić. Wynajmowa-
libyśmy na przykład babcie, wiele tu 
dookoła fantastycznych babć, które 
czytałyby bajki, opowiadały wierszy-
ki, uczyły rymowanek. Tego obecnie 
brakuje w dzieciństwie – marzy B. 
Michalska. 

- Tak bardzo chcielibyśmy pomóc 
strażakom OSP z Pławina (gm. Sta-
re Kurowo). Są oni bardzo aktywni 
i naprawdę zasługują na wsparcie. 
Niestety - pech chce, że projekty 
pisane dla nich odpadają  z powodu 
kryteriów horyzontalnych. Podobnie 
rzecz ma się z seniorami z 3 gmin- 
staraliśmy się i niestety … nie wyszło 
z tych samych powodów – dodaje 
autorka projektów.

Ważne dla Stoliny jest również 
wsparcie samorządu. To kolejne 
marzenie. – Żeby chociaż władza 
powiedziała tak: macie pomysły, 
chcecie coś robić, dobrze, róbcie. Nie 
mamy pieniędzy, ale może pomoże-
my wam w inny sposób, na przykład 
udostępnimy pomieszczenia, uży-
czymy drukarki, itp…– mówi. – No i 
może od czasu do czasu dobre słowo 
na jakimś zebraniu… – dodaje. Nie 
jest jednak tak źle. Pani Bogumiła 
dodaje: Cieszy nas dobra współpraca 
z gminą Stare Kurowo- może kiedyś 
podobnie będzie gdzie indziej….?

Spełnienia wszystkich marzeń – 
życzymy gorąco.  

Katarzyna Buchwald-Piotrowska
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Opowiedzmy o ludziach

Uczestniczki projektu „Kobiety w drodze po sukces”.

Kolorowa i kaloryczna „Nadzieja na kółkach”.

Grupa artystyczna działająca w ramach projektu „Zacznij od zaraz”. 

Harcerze na zlocie w Krakowie. Projekt „Architekci marzeń”. 

O społecznikach – myśl pierwsza

- Społeczni myślą inaczej. W odmienny sposób odliczamy czas. Nie jesteśmy 
na czasie, który można nazwać „urzędniczym”. Rozumiemy na przykład, że 
dla bezrobotnego każdy dzień, kolejny miesiąc to ogromna ilość czasu bez środ-
ków do życia. Dlatego jako ograniczenie postrzegam struktury samorządowe, 
urzędowe. To, co „pachnie” urzędem, nie jest dla nas – uważa B. Michalska.


