
 
Smart działania na wsi, czyli niezwyczajne działania w zwyczajnych miejscach. 

 Na przykładzie Fundacji PasjoDzielnia z Wiązownicy-Kolonii. 
 

Fundacja PasjoDzielnia powstała jesienią 2019 roku, tworzą ją 4 kobiety. 

Działamy w jednej ze świętokrzyskich wiosek (Wiązownicy-Kolonii) oddalonej od         
najbliższego miasta o ok. 20 km. Miejsce jest czarujące i idealne do tego by tu               

odpoczywać, ale pamiętajmy, że jest to też miejsce życia wielu ludzi, którzy od lat borykają               
się z różnymi utrudnieniami m.in. słabą komunikacją publiczną między miejscem ich           

zamieszkania, a najbliższym miastem. Niesie to ze sobą utrudniony dostęp do           

podstawowych dóbr cywilizacji, ale również, gorszy dostęp do instytucji kultury oraz do            
alternatywnych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. 

Dlatego nasze inicjatywy realizujemy w taki sposób, by zapełnić lukę          
kulturalno-rozwojową regionu. Naszych działań nie można porównać do tych do jakich           

przyzwyczaiły nas wiejskie organizację, które najczęściej działają na rzecz wszystkiego i           

wszystkich.  
W PasjoDzielni kładziemy duży nacisk na KULTURĘ i rozwój, ale kulturę przez            

duże K. Naszymi grupami odbiorców są: kobiety, liderki i liderzy społeczni oraz osoby             
posiadające pasje. Na tych grupach się skupiamy. Dla nich chcemy się rozwijać i tworzyć              

im przyjazną przestrzeń do spotkań i wymiany doświadczeń.  

Nasze otoczenie jest wyjątkowe - to urokliwe podwórko, a na nim szopa i stodoła              
zaaranżowane na sale kinowe oraz duży budynek stajni pomalowany na niebiesko w            

motywy kwiatów świętokrzyskich i kieleckich. 

 
                Nasze fundacyjne podwórko - przestrzeń, w której prowadzimy nasze działania. 

 



Tu zrodził się pomysł na działanie i tu realizujemy nasze inicjatywy. O tym Ci dziś               
opowiem. I o tym jak w naszych działaniach pomagają nam nowe technologie i idea smart               

village. 
Nasze początki… 

PasjoDzielnia z założenia miała być miejscem spotkań, inspiracji, wymiany         

doświadczeń, miejscem, w którym ludzie mogą dzielić się swoimi pasjami. Zależało nam            
na niezależności od władz lokalnych, które lubią wywierać presję na organizacje           

pozarządowe, dlatego zdecydowałyśmy o utworzeniu fundacji i prowadzeniu działań na          
terenie prywatnym (moim podwórku). 

Początki naszych działań przypadły na koniec 2019 roku. Po otrzymaniu           

wiadomości z KRS przystąpiłam do zakładania strony internetowej w formie wizytówki           
www.pasjodzielnia.pl oraz fanpage’a służącego do zamieszczania aktualnych informacji.        

To właśnie nasz fanpeage na facebooku jest miejscem promocji działań, kontaktu z            
potencjalnymi odbiorcami oraz miejscem, w którym pozyskujemy partnerów do działań. 

  

 
Początek pandemii- wiosna 2020. Cóż można robić, gdy nie można organizować           

spotkań? My postawłyśmy na nowe technologie i lekcje jogi on-line. Podczas kilku tygodni             
powstało 9 lekcji jogi, które łącznie miały ponad 100 godzin odtwarzania! To duży sukces.              

Liczba polubień strony sięgała wtedy około 300 (obecnie jest ponad 1000). Co robiły inne              

organizacje w tym czasie? Jakie działania realizowały? Jak aktywizowały swoich          
odbiorców? Często nijak, zapominając o dobrodziejstwie jakim jest Internet i o           

możliwościach jakie daje. 
Po jodze on-line przyszedł czas na spotkania w realu. Przez 4 miesięcy            

organizowałyśmy lekcje jogi na trawie. Odbiorczyniami działań były kobiety, które ćwiczyły           

z nami on-line. Utworzyliśmy grupę zamkniętą na fb Joga z PasjoDzielnią, która zrzesza             
34 dziewczyny chcące uczestniczyć w naszych zajęciach ruchowych. Grupa służy do           

komunikacji, wymiany spostrzeżeń i organizowania szybkich ankiet w sytuacjach gdy          

http://www.pasjodzielnia.pl/
http://www.facebook.com/pasjodzielnia
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/269264274442761/
https://www.facebook.com/groups/244386826678537


chcemy znać zdanie naszych odbiorczyń na jakiś ważny temat. Jest to swoista wirtualna             
tablica ogłoszeń, służąca rozpowszechnianiu informacji wśród zainteresowanych, 

 
Zajęcia jogi na trawie w PasjoDzielni. 

 
Zajęcia jogi na trawie w PasjoDzielni. 

 

Kolejnymi działaniami jakie realizowałyśmy było utworzenie Wiejskiego Kina        
Kobiet. Inicjatywa polegała na organizacji spotkań dyskusyjno-filmowych, na których         
poruszałyśmy tematykę praw człowieka i tematy dotyczące sytuacji kobiet na świecie. W            

ramach dofinansowania z Funduszu Feministycznego (4400 zł) zorganizowaliśmy        
kilkanaście spotkań filmowych, zakupiliśmy licencję parasolową na emisję filmów oraz          

zaaranżowałyśmy przestrzeń naszego kina.  

Nasze “KINO” to stara szopa wypełniona leżakami, na ścianie zawieszony jest           
wielki ekran ze starej poszwy, a na deskach wiszą wiekowe ramy. 



 
Nasze kino w szopie - wyjątkowe i unikatowe w skali kraju. 

 

Jako fundacja zostałyśmy partnerami festiwalu Grand OFF, który promuje najlepsze          

niezależne krótkie filmy świata. To właśnie te filmy można obejrzeć w naszym kinie! Nasze              
pokazy filmowe stały się przyczółkiem do poobcowania ze światowym kinem, produkcjami,           

których nie zobaczy sie w telewizji, filmami poruszającymi często tematy tabu. 

Wiejskie Kino Kobiet to również pretekst do pobycia razem, wymiany doświadczeń i            
poszerzania horyzontów. Spotkania są kameralne (kilkunastoosobowe) co sprzyja        

tworzeniu pozytywnych relacji między uczestniczkami. Kino w szopie cieszy się dużą           
popularnością. Na pokazy zapraszamy gości specjalnych, kobiety, które wybierają         

niestandardową drogę życia, są podróżniczkami, specjalistkami z wielu dziedzin i często           

świadomie nie zakładają rodziny. Pokazujemy, że nie ma jednej uniwersalnej drogi do            
szczęścia. Zmuszamy do refleksji nad własnymi wyborami, dyskutujemy, prezentujemy         

swoje zdania, ale nigdy nie oceniamy.  

https://www.facebook.com/festiwal.grandoff


 
Spotkanie dyskusyjno- filmowe. Emisja filmu. 

 
Zdjęcie ze spotkań dyskusyjno-filmowych w Wiejskim Kinie Kobiet. 

 
Idea kina niezależnego jest nam bliska. Chcemy pokazywać odmienność formy,          

tematu i sposobu przedstawienia. Chcemy by społeczność miała możliwość         

skonfrontowania tego co serwują im media z tym co niezależne i niezależnie            
przedstawione. Wiemy, że w okolicy (50 km) nie ma zbyt wielu inicjatyw promujących kino              

niezależne, a jeśli się znajdą to prowadzone są w zwykłych kinach, i często nie są               
połączone z dyskusjami. W takim wypadku odbiorca dostaje tylko cząstkę wiedzy na temat             

kina offowego i zagadnień poruszanych na pokazach.  



 
Kolejnym naszym działaniem mocno związanym z kinem był Całonocny Przegląd          

Filmów Kina Niezależnego, który zorganizowałyśmy w stodole.  

 
Stodoła zaaranżowana na salę kinową na 40 miejsc. Na zdjęciu widać część leżaków, większa 

część zlokalizowana  jest w zapolu. 

 
Tak wygląda wejście na podwórko podczas organizowanych inicjatyw ( Przeglądu Filmów Kina 

Niezależnego). 



 

Uczestniczki/cy całonocnego Przeglądu Filmów Kina Niezależnego GRAND OFF. 

 
Przegląd został poprzedzony warsztatami z jogi, gry na bębnach, czerpania papieru oraz            
wprowadzenia na temat filmów kina offowego (niezależnego).  

 
Warsztaty: joga dla dorosłych organizowane podczas Przeglądu Filmów Kina Niezależnego w Fundacji 

PasjoDzielnia. 



 
Uczestnicy przeglądu zorganizowanego w stodole! 

 

W wydarzeniu brało udział ok 50 osób. Wyjątkowość miejsca, tematyka filmów oraz            

otwartość sprawiły, że nasze wydarzenie zostało uhonorowane statuetką Najlepsze Kino          
Grand OFF 2020 roku, którą miałyśmy okazję odebrać osobiście w teatrze Syrena.            

Transmisja z tego wydarzenia emitowana była w Internecie w kilkudziesięciu krajach           

świata, jest również dostępna na naszym profilu na fb ( Link: od 10 do 13 minuty nagroda                 
dla PasjoDzielni). 

Dzięki nowym technologiom podczas przeglądu filmów, mogliśmy połączyć się z          
dyrektorem generalnym festiwalu Witoldem Konem, który przybliżył zebranym ideę         

festiwalu. Dzięki nim (nowym technologiom) uczestnicy nocnego wydarzenia mogli         

zobaczyć pozdrowienia nagranie specjalnie dla uczestników przeglądu przez jednego z          
nagrodzonych reżyserów- Tadeusza Łysiaka. A my organizując wydarzenie na facebooku          

powiadomiłyśmy osoby zainteresowane naszymi działaniami i kinem niezależnym, o         
możliwości dołączenia do pokazów w stodole. Prowadziłyśmy też szeroko zakrojoną akcję           

promocyjną na facebooku fundacji. 

  
Bardzo ważna jest dla nas przejrzystość działań. Ponieważ media społecznościowe          

są naszym najważniejszym miejscem promocji, stawiamy duży nacisk na rzetelność          
przekazu. Wstawiamy treści systematycznie, dbamy o kontakt z odbiorcą i na bieżąco            

informujemy o inicjatywach, które realizujemy (3 minutowy film z działań fundacji! Zobacz            

warto!).  
 

 

https://tyna.info.pl/kino-w-stodole-zrobilo-furore-jego-pomyslodawcy-przywiezli-prestizowa-nagrode-z-gali-w-warszawie/?fbclid=IwAR0CXeM60ZAER-15H8FFU13l-AmQRujfyizzio4pgIyX7VRUYpN84P4xS2k
https://tyna.info.pl/kino-w-stodole-zrobilo-furore-jego-pomyslodawcy-przywiezli-prestizowa-nagrode-z-gali-w-warszawie/?fbclid=IwAR0CXeM60ZAER-15H8FFU13l-AmQRujfyizzio4pgIyX7VRUYpN84P4xS2k
https://www.facebook.com/festiwal.grandoff/videos/307969683683052
https://www.facebook.com/festiwal.grandoff/videos/307969683683052
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/videos/630206361262251
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/videos/630206361262251
https://www.facebook.com/events/300560347707485
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/340132927355895/
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/videos/847899466046056
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/videos/847899466046056


A jak sprawdzają się nowe technologie w innych działaniach? Organizując naszą           
pierwsza impreze biegową - Bieg wDECHĘrun (nazwa nawiązuje do desek, które nas            

otaczają) korzystałyśmy z formularzy rejestracyjnych, ankiet na dysku google oraz          
zbiorowego mailingu. Dzięki ogłoszeniom w Internecie na nasz bieg (dystans 6 km bez             

pomiaru czasu i bez cennych nagród) przyjechali biegacze z całego kraju m.in. z             

Warszawy i Lublina. Jako organizatorzy nie mieliśmy dorobku w organizacji biegów. Bieg            
wDECHĘrun był naszą pierwsza impreza tego typu. Nie miało to znaczenia. Zachęcało            

nietypowe miejsce biegu (nasze podwórko), nietypowe miejsce startu i mety (start i meta             
zlokalizowane były w starej stodole), nietypowe zasady (zakaz mówienia sobie na           

Pan/Pani, wszyscy mówimy sobie na “TY”, a pobyt zaczynamy od “Cześć” niezależnie czy             

mamy 18 lat czy 118 lat). 

 

 
Nasz bieg to też niuanse nie spotykane lub rzadko spotykane na innych biegach:             

wielka deska czekająca na podpisy biegaczy, w stodole galerie fotografii, bębny           

dopingujące biegnących, możliwość wyboru nagród przez zwycięzców i nagradzanie         
również tych, którzy nie mieścili się w czołówce biegu. A o tym wszystkim biegacze mogli               

dowiedzieć się śledząc naszą stronę na facebooku www.facebook.com/pasjodzielnia oraz         
wydarzenie biegowe.  

http://www.facebook.com/pasjodzielnia


 
Rozgrzewka na naszym malowniczym podwórku podczas biegu wDECHĘrun. 

 
W oczekiwaniu na bieg. 

 
Deska czekająca na podpisy uczestników imprezy. 



 
Galeria fotografii oprawionych w wiekowe ramy, to jedna z atrakcji czekająca na uczestników biegu. 

 
Scena- jeszcze rok temu w tym miejscu był ogródek z warzywami. Kilka miesięcy temu zdecydowałyśmy się 

na stworzenie sceny z prawdziwego zdarzenia, która przydaje się podczas naszych działań. 

 
Biuro zawodów oraz prysznic czekający na biegaczy. 



  
Nagrodzone biegaczki w kategorii kobiet. 

   
Uczestnicy biegu i ekipa organizatorów przed startem. 

  
Start biegu wDECHĘrun ze stodoły. 

 

 



 
 

  
Trasa biegu i dopingujące zawodników bębny.  

 
Cześć deski z podpisami uczestników biegu. 

  
Pamiątkowe zdjęcie po biegu. Podczas biegu korzystaliśmy z pomocy 6 fotografów, którzy 

rozlokowani byli w 4 punktach na trasie biegu oraz na mecie/starcie, tak aby dokładnie 
udokumentować całe wydarzenie.  



 
 

Zależy nam na przyciąganiu do tego miejsca pasjonatów i tak było też tym razem.              
Na biegu stawili się początkujący biegacze, ale również osoby biegające maratony           

ultramaratony. To co ich przyciągnęło to wyjątkowość miejsca i panujących tu zasad,            

klimat i rodzinna atmosfera. Nie dowiedzieliby się o naszym miejscu i biegu gdyby nie              
Internet. 

Nasze inne aktywności zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym przenoszą się do          
sieci. To w internecie tworzymy zbiórki pieniędzy na nasze działania (zbiórka na            

ogrzewanie), prosimy o wsparcie wolontariuszy (w pomocy przy imprezach), organizujemy          

i bierzemy udział szkoleniach oraz warsztatach on-line (Warsztaty na temat języka           
inkluzywnego (niewykluczajacego)), zbieramy też pieniądze z 1%. Mieliśmy okazję         

organizować w partnerstwie ze stowarzyszeniem Homo Faber z Lublina objazdową wersję           
festiwalu Watch Docs- Prawa Człowieka w Filmie - dzięki temu osoby śledzące naszą             

stronę mogły wziąć udział w darmowym pokazie filmowym on-line Watch DOCS i            

rozmowach z ekspertami/kami oraz warsztatach. Prowadziłyśmy również cykl rozmów         
on-line “PasjoDzielnia od kuchni” podczas, których przybliżyłyśmy sylwetki kobiet         

tworzących fundację. 
 

Jeśli miałabym wskazać trzy słowa, które określają nasza fundacje to: miejsce,           

ludzie, relacje. 
Miejsce- to właśnie do tego wyjątkowego miejsca przyjeżdżają osoby z całej Polski by             

poczuć klimat wsi i obejrzeć najlepsze filmy kina niezależnego, praktykować jogę,           
podnieść swoje kompetencje z wielu dziedzin podczas organizowanych warsztatów lub po           

prostu poobcować z naturą. Działamy nietuzinkowo- nasze działania wyróżniają się w skali            

regionu, nie interesują nas utarte ścieżki działania organizacji wiejskich. Od początku           
istnienia fundacji walczymy ze stereotypem, który mówi, że „miejsce działania determinuje           

rodzaj rozrywek jakie można zaoferować społeczności”, dlatego nasze działania są          
odpowiedzią  na tak powszechne na wsiach, „święta pieroga” i „festyny”.  

Ludzie- nie tylko tworzący fundację, ale też Ci, którzy są odbiorcami naszych działań. To              

dzięki nim, jesteśmy silni jako organizacja.  
Relacje- czyli ludzkie zachowania, które dzięki odpowiednim warunkom się zacieśniają. 

 
Smart wieś to dla mnie połączenie tradycji i nowoczesności dla dobra i wygody             

mieszkańców. To zrzeszenie osób szukających nowych, praktycznych rozwiązań, to         

korzystanie z nowych technologii, nawiązywanie relacji, które bez nowych technologii nie           
byłyby możliwe. Smart villages może być pomysłem na nowy typ działań na wsi. Czy jest               

to bardzo kosztowne? Na przykładzie PasjoDzielni mogę powiedzieć że nie. 

https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/372371924131995/
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/372371924131995/
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/306123590756829/
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/417719719597215/
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/417719719597215/
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/417719719597215/
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.126306492071874/415516996484154
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/410228097013044/
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/414461159923071/
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/videos/438068287595928


Oczywiście wszystko zależy od rozwiązań jakie zastosujemy. Jest wiele         
bezpłatnych narzędzi/metod/usług ułatwiających działania, które dają nam wiele        

możliwości: 
● facebook, promocja organizacji w sieci, tworzenie grup, wydarzeń,  

● używanie aplikacji google, przeprowadzanie ankiet, zbieranie opinii, 

● prowadzenie zapisów na różne wydarzenia, 
● prowadzenie zajęć, warsztatów on-line,  

● nagrywanie filmów z działań lub filmów instruktażowych,  
● tworzenie newsletterów i list mailingowych, 

● tworzenie wydarzeń on-line takich jak festiwale filmowe,  

● tworzenie i prowadzenie zbiórek, 
● prowadzenie transmisji, 

● korzystanie z narzędzi do planowania, 
● wchodzenie w interakcje z odbiorcami, 

● używanie komunikatorów do kontaktu z odbiorcami, 

● tworzenie internetowej wizytówki, która ułatwi zainteresowanym, kontakt/dojazd. 
 

Ile organizacji/wsi korzysta z tych udogodnień obecnie? Mało. A jest to pomysł na             
nowy typ działań na wsi, angażujący różne grupy niezależnie od miejsca, w którym żyją.              

Nowe technologie pomagają zaoszczędzić wiele czasu i dotrzeć do większego grona           

osób, niż byłoby to możliwe przy użyciu analogowych form promocji: plakaty, ogłoszenia,            
poczta pantoflowa.   
Na pytania: Czy można budować mądre rozwiązania na wsi? Czy można je budować bez              
dużego wkładu finansowego? Czy przekładają się one na relacje międzyludzkie? Czy           

działania takich małych fundacji jak nasza wpisują się w ideę smart wsi? Czy poprawiamy              

jakość życia ludzi? Myślę, że na każde z powyższych pytań możemy odpowiedzieć            
jednoznacznie TAK. 

Ile to nas kosztowało jako fundację? Saldo roku zamknie się w kwocie ponad 20              
tys. zł - tyle wydałyśmy na wszystkie działania, ale zastosowane przez nas smart             

rozwiązania są w większości ogólnodostępne i bezpłatne. Problem w tym, że osoby            

działające na wsiach nie zdają sobie sprawy z ich mocy i rzadko je wykorzystują do               
ułatwienia życia oraz rozwoju swoich organizacji/społeczności. Nie widzą w nich          

sprzymierzeńców. Dlaczego jestem o tym tak przekonana? Od 8 lat działam w trzecim             
sektorze, od 6 lat jestem trenerką kompetencji cyfrowych, prowadzę szkolenia dotyczące           

nowych technologii i ich użycia w życiu codziennym. Fundację PasjoDzielnia powołałam           

po części właśnie dlatego, aby wdrażać w niej rozwiązania z wykorzystaniem nowych            
technologii, nowych narzędzi i aby stworzyć atrakcyjną gałąź działań społecznych, nie           

tylko dla mieszkańców wiosek, ale również dla mieszkańców miast.  
 



Z pozdrowieniami Wiolka Piwowarska założycielka i prezeska Fundacji        
PasjoDzielnia (na zdjęciu pierwsza z prawej). 

 

 
Zdjęcie kobiet tworzących fundację PasjoDzielnia od lewej Sylwia Żyła-Zdziech, Monika Czuba,           

Małgorzata Skwarzec- wiceprezeska fundacji, Wioletta Piwowarska- prezeska fundacji. 

  

 
 

Miejsce realizacji inicjatywy. Fundacja PasjoDzielnia, Wiązownica-Kolonia, Gmina       
Staszów, Powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie. 

Działania opisane na przestrzeni IV kwartału 2019 i całego 2020 roku. 

Inicjatorka inicjatywy- wnioskodawczyni, prezeska fundacji Wioletta Piwowarska. 
Beneficjentami inicjatywy są mieszkańcy Wiązownicy Kolonii oraz innych wsi i miast na            

terenie kraju. Nie zamykamy się na daną grupę społeczną nasze nasze działania            
kierujemy do wszystkich zainteresowanych.  

 

 


