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W Indiańskim sadzie
A dlaczego “Indiański sad”?

Dlatego, że ma być miejscem
przede wszystkim dla dzieci. At-
rakcyjnym, kolorowym, trochę ta-
jemniczym. Aw indiańskim stylu da
się to świetnie zorganizować. Już
teraz w sadzie stoją dwa indiań-
skie namioty, a będzie ich pięć, są
łuki i kusze, pióropusze, lotki z pió-
rami, elementy indiańskich strojów.
Ale przede wszystkich jest zielono
i cicho. Nikt nie ma wątpliwości, że
można tam wspaniale wypoczy-
wać.

“Indiański sad” wymyśliły dwie
panie: Paulina Chrastek i Irena
Bajserowicz. Teren jest własnością
Pauliny, ale pomysły na jego za-
gospodarowanie wspólne. Nic
dziwnego, że razem z przyjaciółmi
porządkowały stary ogród, siały
trawę, dosadzały drzew. Same też
stawiały płoty i ogrodzenia, budo-
wały ławki, oczyszczały cegły sto-
doły. Ostatnio uczestniczyły w
budowie pomieszczenia na sanita-
riaty i kuchenkę oraz niewielką es-
tradę.

- To ma być miejsce, gdzie spo-
tykać się będą dzieci w różnym
wieku. Tutaj mają odkrywać swoje
talenty oraz poznawać innych -
mówi Paulina. - Chciałybyśmy go-
ścić tu przedszkolaków i uczniów, i
pokazywać im świat w najróżniej-
szych barwach.

W ubiegłym roku obie panie za-
łożyły fundację "Blisko ciebie".
Fundacja ma pomagać dzieciom.
W ramach tej działalności właśnie
teraz prowadzą akcję letnią. Dwa
razy w tygodniu uczą dzieci tańca
nowoczesnego, a w weekendy or-
ganizują obozy artystyczne. W
czasie obozu dzieci śpią w indiań-
skich namiotach, malują na szkle,
lepią w glinie, tworzą w technice
origami, śpiewają no i bawią się.
Ostatnio co prawda zawiodła po-
goda, ale już wkrótce ma znowu
być słonecznie.

- Ja również pochodzę ze wsi -
mówi Irena Bajserowicz. - Kiedyś
dano mi szansę bym realizowała
swoje marzenia. Teraz taką możli-
wość chcemy stworzyć dzieciom z
Kątów, z gminy, a także z regionu.

Irena Bajserowicz znana jest w
środowisku kultury nie tylko w
Lesznie. Od ponad dwudziestu lat
pracuje z młodzieżą, prowadzi
teatr, organizuje festiwale, pisze
sztuki teatralne. Przez wiele lat
była czynnym dziennikarzem, a
teraz prowadzi Agencja Arty-

Trudno uwierzyć, żemiejsce o takiej nazwie znajduje się na terenie gminy i to w jednej z najmniejszychwsi. Indiański sad powstaje
bowiem w Kątach, a dokładnie w Maciejewie. Na razie jest to po prostu duży teren obsiany trawą, z drzewami, krzewami, kwia-
tami. Jest tam miejsce do wypoczynku, altana, siedziska przy ognisku. Całość zajmuje około czterech tysięcy metrów kwadra-
towych powierzchni i pięknie wpisuje się w krajobraz wsi. Jest jego częścią tak jak większość gospodarstw w Maciejewie.

styczną Paola StudioArt. Ma kon-
takty ze światem artystycznym w
całej Polsce i organizuje imprezy w
dziesiątkach miast w kraju. Takie
imprezy mogłoby też odbywać się
w Kątach, w “Indiańskim sadzie”.

- Jestem pewna, że ten nasz
sad stanie się przysłowiowym
oknem na świat - dodaje pani
Irena. - Chciałabym, by ludzie zo-
baczyli rzeczy, których nie mają na
co dzień. By się otworzyli na to, co
nowe, a także na siebie.

I mówimy o zdolnej młodzieży,
także tej z Kątów. O tym jak pięk-
nie śpiewają, recytują, jak teraz
ćwiczą w realizacji przedstawienia

Danuty Muchy pt. "Przebaczenie".
Próby odbywają się w szkole w
Osiecznej, ale kiedyś może i w
Maciejewie powstanie teatralny ze-
spół? Pomysłów i pasji nie zabrak-
nie ani Irenie Bajserowicz, ani
Paulinie Chrastek, która już "poł-
knęła" bakcyla działalności kultu-
ralnej. Razem tworzą wspaniały
duet. Teraz tylko wsparcie dla fun-
dacji "Blisko ciebie" jest im na-
prawdę potrzebne. Nie ma
przecież co ukrywać, działalność
na rzecz dzieci musi kosztować. W
tym roku Fundacja zorganizowała
imprezę "Przywitanie lata". Były
najróżniejsze atrakcje, dmuchany

zamek, puszczanie balonów, kieł-
baski z rożna, muzyka. Za więk-
szość trzeba było zapłacić. A za
każde zajęcia z dziećmi opłaca się
też ubezpieczenie, zaiks, instruk-
tora. Na razie Fundacja nie ma
wpłat, więc pani Irena i Paulina
działają w ramach swojej firmy ar-
tystycznej. No i za niektóre zajęcia
płacą też rodzice. Ale gdyby na
konkretne cele można było otrzy-
mać dotację z gminy, albo z Ko-
misji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, propo-
zycji wypełnienia czasu wolnego
dla młodzieży mogłoby być o wiele
więcej. Pani Irena zapewnia, że
zaprosiłaby do Kątów wielu artys-
tów, tylko za pokrycie kosztów ich
pobytu. Ale i na to Fundacji na
razie nie stać. A szkoda, bo “In-
diański sad” mógłby stać się miejs-
cem, do którego chciałyby
przyjeżdżać setki osób i w którym
mieszkańcy Kątów przeżyliby nie-
jedną kulturalną przygodę.

Fundacja "Blisko ciebie" stara
się o fundusze unijne. Jej członko-
wie zamierzają też wystąpić na
sesji i opowiedzieć radnym o swo-
ich pomysłach. Liczą również na
wsparcie sponsorów.

Wierzymy, że mają na nie
szansę, bo “Indiański sad” jest
przecież tylko jeden.
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Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Osiecznej
od czerwca 2009 roku rozpoczął
realizację projektu „Aktywność
szansą Twojego rozwoju”.

Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu
Społecznego Program Operacyjny
Kapitał Ludzki Priorytet VII Promo-
cja Integracji Społecznej, Działanie
7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej. Skierowany jest do
bezrobotnych kobiet w wieku od 25
do 54 lat z gminy Osieczna. Przed
kilkoma dniami zakończyła się re-
krutacja i zakwalifikowano 8 pań.
Szkolenie rozpocznie się we

wrześniu i potrwa do grudnia. W
tym czasie odbędą się: warsztaty
psychologiczne mające na celu
wzmocnienie poczucia własnej
wartości oraz zwiększenie moty-
wacji do podjęcia pracy; warsztaty
z aktywnego poszukiwania pracy z
doradcą zawodowym, umożliwia-
jące nabycie umiejętności samo-
dzielnego poszukiwania pracy oraz
doskonalenie umiejętności pisania
dokumentów aplikacyjnych; szko-
lenie wizażu, umożliwiające wy-
kreowanie własnego wizerunku
zewnętrznego, kursy zawodowe,
odpowiednie do potrzeb uczestni-
czek, ustalone po konsultacji z do-
radcą zawodowym. W ciągu
dwóch miesięcy odbędzie się 12
pięciogodzinnych spotkań.

Projekt OPS Dzięki nim grupa zostanie za-
ktywizowana społecznie i zawo-
dowo, co umożliwi powrót na
lokalny rynek pracy. Koordynato-
rem projektu jest kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Osiecznej, Marcin Kondracki. Pod-
czas trwania warsztatów panie
otrzymywały będą wsparcie finan-
sowe. Łączny koszt realizacji pro-
jektu wynosi 103.727,16 zł z czego
92.835,81 pochodzi ze środków
zewnętrznych, resztę stanowi
wkład własny OPS w Osiecznej.
Dzięki realizacji projektu zostanie
wsparty Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, co pozwoli tej instytucji wy-
posażyć biura w potrzebny sprzęt
oraz zatrudnić dwie osoby.

Najważniejszą sprawą jest jed-
nak to, że projekt „AKTYWNOŚĆ
SZANSĄ TWOJEGO ROZWOJU”
stwarza dla kobiet bezrobotnych
możliwość powrotu na rynek pracy
oraz uczy, jak utrzymać się na
rynku pracy.


