Pierwsze dwa programy prowadzone są w wymiarze
lokalnym i regionalnym, m.in. poprzez tworzenie, wraz
z innymi podmiotami, Fundacji – Funduszu Lokalnego
Ziemi Płockiej Młodzi Razem czy też poprzez organizowanie warsztatów, plenerów, wyjazdów studyjnych. Młodzi
ludzie są angażowani do tworzenia lokalnego czasopisma
„Wiadomości znad Wisły” (patrz s. 93). Ważną inicjatywą są
uroczystości i spotkania integracyjne. Z inicjatywy stowarzyszenia zaczęły być organizowane spotkania dla osób niepełnosprawnych w gminie czy powiatowe uroczystości Dnia
Ziemi w Słubicach. Od 2004 roku stowarzyszenie wraz ze
Szkołą Podstawową w Świniarach opiekuje się dawnym kościołem ewangelickim w Wiączeminie Polskim i organizuje
tam, w czerwcu, uroczystość Święto Jana.
Edukację dorosłych mieszkańców wsi stowarzyszenie
prowadzi za pomocą wywodzącej się ze Skandynawii metody uniwersytetów ludowych. Od 2001 roku przeprowadzono 40 kursów dla ponad 1000 dorosłych uczestników z całej
Europy. Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków z różnych fundacji, a przede wszystkim z dużej dotacji w roku
2003 z programu Unii Europejskiej: Socrates – Grundtvig.
Od początku istnienia stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem i promowaniem rolnictwa ekologicznego poprzez
wydawnictwa i seminaria. Od 10 lat organizowane są wiosną
seminaria z udziałem gości zagranicznych: Dobre Żniwa –
Współpraca w Rolnictwie Ekologicznym. Dla grup przyjeż-
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dżających z miast organizowane są jednodniowe lub dłuższe
warsztaty edukacyjne. W czasie takich warsztatów powadzimy metodami aktywnymi zajęcia z pieczenia chleba, pszczelarstwa, wycinanki ludowej, ekologicznego rolnictwa i inne,
dostosowane do zainteresowań uczestników.
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno otrzymało nagrodę główną w konkursie Porządnie poza rządem,
zorganizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego
i Deutsche Bank.
Ewa Smuk-Stratenwerth

nagrobek prezentuje
fotografia i gdzie się
on znajduje.
Rozwiązania prosimy
przysyłać na kartkach
pocztowych pod
adresem redakcji
do 30 czerwca 2013.
Wśród czytelników,
którzy nadeślą
prawidłowe
rozwiązania,
rozlosujemy nagrody
książkowe.
fot. G. Rychlik

Rozwiązanie fotozagadki nr 2 (z VI 2012): kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Bielsku.
Nagrodę książkową wylosowała Ludwika Bętlejewska z Płocka. Gratulujemy, nagrodę prześlemy pocztą.

Darmowa wersja cyfrowa Naszych Korzeni

Fotozagadka 3

Prosimy podać, czyj

