
ADRIANNA DĘBOWSKA - Uwaga! Nadchodzę! 

Każdy z nas pragnie życia bezpiecznego, wygodnego, a przede wszystkim 
ciekawego. To staje się łatwo dostępne, gdy mieszka się w wielkich miastach Polski. 
Poziom zorganizowania takiego społeczeństwa jest bardzo wysoki. Tam np. oferta 
instytucji kultury jest tak bogata, że problemem jest „co wybrać?”. 

Ja mieszkam w Bielsku Podlaskim, małym mieście i pragnę, by właśnie  
tu i teraz działy się wydarzenia zaspokajające potrzeby ludzi młodych na poziomie 
naszych ambicji, zgodnie z sentencją „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Uważam,  
że bez bezpośredniego zaangażowania nas  – młodzieży, która dopiero 
przygotowuje się do „dorosłego życia”, tworzenie oferty dla lokalnej społeczności 
będzie uboższe. Jeszcze nie jestem pełnoletnia, ale dzięki zaangażowaniu  
w działalność naszego Muzeum i stowarzyszenia Fundusz Lokalny na Rzecz 
Rozwoju Społecznego, mogę wpływać na życie społeczności lokalnej i inspirować 
przejawy aktywności samorządu lokalnego.  

Od dwóch lat jestem wolontariuszką i biorę czynny udział w wielu projektach 
edukacyjnych, realizowanych przez Muzeum w Bielsku Podlaskim, takich jak:  
„I Ty możesz zostać archeologiem”, „Poznać. Zrozumieć. Zaakceptować”, „Sztuka  
na wiejskim podwórku”. Są to projekty skierowane do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, polegające na spotkaniach ze sztuką, wyjazdach 
edukacyjnych, poznawaniu dziedzictwa archeologicznego, przyrodniczego  
i kulturowego Ziemi Bielskiej. Pomagam innym i dzięki temu uczę się: pracy w grupie, 
odpowiedzialności za siebie i innych. Praca społeczna daje mi wiele satysfakcji. 
Dzięki temu wiem, że samorządowi zależy na realizacji pomysłów młodych ludzi. 

Wspólnie z przyjaciółmi uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez 
obecnych oraz przyszłych „rajców”. Dzięki temu mam możliwość spotykania 
samorządowców. Do niedawna byli to dla mnie ludzie obcy-bezimienni, teraz ich 
znam. W trakcie tych spotkań, mówimy o swoich oczekiwaniach i potrzebach, 
wymieniamy się spostrzeżeniami. W zeszłym roku napisaliśmy petycję w sprawie 
reaktywowania w naszym Mieście kina. W trakcie dyskusji przedstawiono nam 
rzetelne informacje dotyczące przyszłości tego przedsięwzięcia, dowiedzieliśmy już 
na czym „stoimy” i co możemy zrobić by kino wróciło do Bielska. Zrozumiałam, że 
dzięki naszemu zaangażowaniu w sprawy Miasta możemy wiele zmienić, dlatego 
powinniśmy mówić, bądź pisać co myślimy oraz możliwie często się spotykać  
z ludźmi mającymi większy wpływ na sprawne funkcjonowanie społeczności lokalnej. 

Miasto oferuje także inne formy aktywności społecznej. Formalne organizacje 
(np. ZHP, ZHR), a także grupy nieformalne (np. montowane na rzecz realizacji 
konkretnego zadania), które dają możliwość samorealizacji, pozwalają także  
na bezpośredni wpływ na jego życie. Przykładem było działanie nieformalnej grupy 
młodych ludzi  zainteresowanej sportami ekstremalnymi takimi, jak: skateboarding, 
jazda na rolkach agresywnych, którzy pragnęli, aby w Bielsku powstał skatepark.  
Ich inicjatywa spowodowała powstanie obiektu w publicznej przestrzeni, który spotkał 
się z aprobatą młodzieży. Wielu młodych ludzi zaczęło także uprawiać tego typu 
sport. Samorządowcy zadowoleni byli, iż teraz, gdy powstał tego typu park, nie będą 
niszczone elementy infrastruktury Miasta. Takie inicjatywy wzbogacają ofertę  
dla młodzieży, o formy aktywności wpływające na fizyczny rozwój ich uczestników.   



Istnieją liczne organizacje i fundusze, które wspomagają młodzież w ich 
działaniach na rzecz gminy. Przykładem jest  program „Młodzież w Działaniu”  jak  
i  program „Równać Szanse 2010” realizowany przez Polską Fundację Dzieci  
i Młodzieży. To te programy pozwalają na to, by to młodzież wymyśliła, zaplanowała  
i zrealizowała projekt, który spełni jej oczekiwania i aspiracje. Rozwija to nie tylko 
uczestniczącą w projekcie grupę młodych ludzi, ale także, jako przykład, wpływa na 
innych. Tak stało się i w moim wypadku. Współtworzę  kilkuosobową grupę 
interesującą się fotografią. Wspólnie napisaliśmy projekt „O mnie przestrzennie”. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie i od stycznia 2011r. zabieramy się do pracy. A jeszcze 
do niedawna miałam wrażenie, że nic nie mogę zmienić wokół siebie. Teraz wiem,  
że poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej wpływam na moją „małą 
ojczyznę”.   

Często spotykamy się z opinią, iż wymierają wsie i małe miasta, bo nie ma 
pracy w tych miejscowościach, a życie społeczno- kulturalne jest bardzo ubogie. Nie 
wystarczy jednak opisać takie zjawiska. Chodzi o to, by samemu wpłynąć na tę 
rzeczywistość - by dokonać zmian. Przykładem niech będzie unijny program 
„Leonardo da Vinci”. To w ramach tego Programu można realizować projekty 
polegające na działaniach wspierających rozwój zawodowy młodych ludzi. Partnerzy 
krajowi i zagraniczni organizują staże pracy za granicą, w zawodach najbardziej 
przydatnych dla lokalnych społeczności. Doskonalenie zawodowe, praktyczne  
i zrealizowane w dobrych warunkach podczas 4-6 miesięcznych staży, może bardzo 
korzystnie wpłynąć na rozwój gminy, miasta. 

Aktualna, często kontrowersyjna problematyka dotycząca Bielska poruszana 
jest na serwisie www.mmbielskpodlaski.pl. Strona powstała, aby każdy mieszkaniec 
miał możliwość poinformowania innych o ważnych wydarzeniach. Zainteresowani 
informują czym aktualnie „żyje” Bielsk m.in.: udanym spotkaniem lokalnego 
samorządu, wypadkiem  w centrum. Materiały z tego serwisu trafiają często na łamy 
Kuriera Porannego, Gazety Współczesnej. Dzięki temu każdy, w tym także i ja, może 
mieć wpływ na los naszego Miasta.  

Wiem, że po skończeniu szkoły średniej, na kilka lat wyjadę na studia, jednak 
mam zamiar wrócić bogatsza o doświadczenie aktywnego życia społecznego dużego 
miasta. Wierzę, że pozwoli mi to być bardziej twórczą jednostką, zdolną  
do skutecznego inspirowania działań samorządu lokalnego. Teraz jednak, poprzez 
moją aktywność, pragnę dowiedzieć się, co można zrobić i czego nam brakuje,  
by było lepiej, wygodniej i ciekawiej w Bielsku oraz jak wpłynąć na samorząd lokalny, 
by to właśnie te kryteria były dominujące, a nie tylko „walka o stołki”. Nie wykluczam, 
że jeśli zawiodę się na aktualnie rządzących „rajcach”, to sama będę kandydowała 
do władz miasta i będzie to moje najbardziej bezpośrednie zaangażowanie w życie 
publiczne lokalnej społeczności. Uwaga – nadchodzę!!! 
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