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Szanowni Państwo, Drodzy Sympatycy Fundacji CEAS, Drodzy Internauci, 

Dziś, 5 lutego mija pierwszy rok od założenia naszej fundacji! To dla nas miłe święto i czas na 

podsumowania. 

Wszystko zaczęło się zimą ubiegłego roku, kiedy zdecydowaliśmy się wystartować z 

projektem "Ponurzyca na wesoło" w pierwszym ogólnopolskim konkursie Fundacji Aviva: „To dla 

mnie ważne”. Jego  celem było pozyskanie środków na budowę w Ponurzycy placu zabaw dla dzieci. 

Zebrała się wówczas grupa młodych ponurzyckich mam, które mając wsparcie całej lokalnej 

społeczności walczyła o głosy w internecie na tę inicjatywę. Radość nasza nie miała końca, kiedy 

otrzymaliśmy informację, że spośród 400 złożonych wniosków, jury konkursu doceniło nasze starania 

i otrzymaliśmy grant specjalny w wysokości 15 000 zł! Mieszkańcy społecznie zaangażowali się w 

przygotowanie terenu pod tę inwestycję. Szacujemy, że drugie 15 000 zł stanowił wkład sołectwa. 

Dziś nasze ponurzyckie pociechy mogą cieszyć się placem zabaw na terenie przy Starej Szkole. 

Integracja i aktywizacja naszej lokalnej społeczności zaczęła się zatem od dzieci i ich mam. 

Potem była „Ponurzyca na sportowo”, czyli wielki rodzinno – sportowy piknik przy Starej 

Szkole, zainicjowany przez aktywnych mieszkańców naszego sołectwa i zrealizowany wspólnie z 

Fundacją CEAS. A to wszystko dzięki grantowi od Fundacji PZU. Gmina Celestynów wraz z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury dodatkowo wsparły naszą lokalną imprezę.  

Nasze nadzieje na ożywienie mieszkańców wokół Starej Szkoły stawały się coraz bardziej 

realne. Odzew na nasze propozycje był wielki! Dlatego postanowiliśmy napisać projekt trwający pół 

roku, adresowany do Ponurzyczan. Wystartowaliśmy w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014) z projektem: „Ponurzyckie Ślady”. Od czerwca do 

listopada 2014 realizowaliśmy działania, mające na celu: pielęgnowanie tożsamości lokalnej, 

promocję naszej miejscowości oraz  integrację mieszkańców, a zarazem zwiększenie ich wpływu i 

zaangażowania w rozwój lokalny. „Ponurzyckie Ślady” to letnie warsztaty wikliniarskie i fotograficzne 

dla dzieci i młodzieży, postawienie altanki na terenie przyszkolnym, jesienne ognisko dla 

mieszkańców i sympatyków Ponurzycy, wydanie Kroniki Ponurzyckiej. To także warsztaty oraz wyjazd 

studyjny do Stowarzyszenia Kulturalno - Tusrystycznego w Janowie Podlaskim, dla grupy chętnych, 

zaangażowanych mieszkańców, pracujących nad strategią rozwoju Starej Szkoły. 

 Dotychczasowe wyróżnienia, jakie przyznano CEAS rozpaliły w nas nadzieje, że grupa ludzi, 

zaangażowanych wokół ważnej sprawy jest w stanie naprawdę zmieniać wspólną przestrzeń na 

lepsze. Tą ważną sprawą jest dla Ponurzycy ratowanie historycznego i sentymentalnego budynku 

Starej Szkoły. Jest ona bowiem jednym z największych zasobów naszej miejscowości. 

We wrześniu złożyliśmy projekt w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych z 

terenu Mazowsza: FIO Mazowsze Lokalnie, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, 

Stowarzyszenie BORIS, oraz Stowarzyszenie Europa i My. Pozyskaliśmy środki na zakup sprzętu, 

niezbędnego do pracy fundacyjnej.  

W listopadzie 2014 roku wzięliśmy udział w konkursie Banku Zachodniego „Tu mieszkam, tu 

zmieniam” z projektem „Łączy nas idea taka: DACH nad głową Ponuraka!”. Celem kolejnego 

przedsięwzięcia był remont dachu Starej Szkoły. Najpilniejsza potrzeba budynku. Nie mogliśmy 

uwierzyć, kiedy na prawie 3000 zgłoszonych inicjatyw, nasza znalazła się w gronie niespełna 250 



laureatów co oznacza przyznanie Fundacji 20 000 na remont dachu! Nasz ukochany „Ponurak” 

(pieszczotliwa nazwa Starej Szkoły) najbliższej wiosny będzie remontowany!  

Tej wiosny dowiemy się także, czy kolejny złożony przez CEAS projekt: „Druga Młodość Ponuraka” w 

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej będzie miał szansę wystartować. 

Tymczasem CEAS wraz z młodzieżą drugich klas gimnazjum w Celestynowie realizuje od 

września 2014 do końca listopada 2015 projekt: „Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi”, w ramach 

Programu Równać Szanse 2014, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerem w projekcie 

jest schronisko dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie oraz gimnazjum w Celestynowie. Patronat 

medialny nad naszymi działaniami objęła Linia Otwocka.  

Poprzez nasze działania w tym projekcie chcemy zwrócić uwagę społeczności lokalnej na problem 

bezdomności zwierząt, chcemy promować postawy „pro zwierzęce” poprzez konkursy, psi 

wolontariat, spotkania, broszury, artykuły, psią adopcję i wiele innych. 

W Programie Równać Szanse chodzi o to, by dać młodym ludziom z małych gmin przestrzeń do 

samodzielnego działania, zdobywania umiejętności społecznych, tak jakich skuteczne planowanie, 

skupianie uwagi społeczności, w której żyją wokół ważnych i aktualnych problemów społecznych. 

Jak widzą Państwo, w 2014 roku, w pierwszym roku działalności Fundacji CEAS działo się 

naprawdę dużo: 6 projektów o łącznej wartości ponad 100 tysięcy złotych. Nie byłoby to możliwe, 

gdyby nie ogromne wsparcie naszych działań ze strony społeczności lokalnej. Bez niej zresztą te 

działania nie miałyby sensu! Za wsparcie dziękuję wszystkim mieszkańcom i sympatykom Ponurzycy. 

Działanie w samotności skazane jest na porażkę! Mam nadzieję, że kolejny rok działania Fundacji 

pozwoli nam jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła, że znajdziemy czas i siły na dalsze działania. Moim 

marzeniem jest, by Stara Szkoła pozostała miejscem integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. 

Wierzę, że społeczność lokalna znajdzie sposób na uratowanie drogiego „Ponuraka”. Chciałabym aby 

wokół Fundacji, na stałe zebrała się grupa zaangażowanych ludzi, utożsamiających się z miejscem, w 

którym żyją, doceniający wielkie skarby, jakie Ponurzyca w sobie kryje. Razem możemy więcej! To 

niby utarty już slogan, ale jakże prawdziwy. 

Z pozdrowieniami, 

Zofia Gajewska 

Prezes Fundacji Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej (CEAS) 


