
         Ponurzyca, 05.02.2016 

 

Szanowni Państwo, 

dziś, 5 lutego mija kolejny, drugi już rok od założenia Fundacji Centrum Edukacji i Aktywizacji 

Społecznej (CEAS). 

To kolejny rok pełen dla nas wyzwań, nowych działań, planów i marzeń.  

Największą inwestycją, bardzo ważną z punktu widzenia Starej Szkoły w Ponurzycy i naszej lokalnej 

społeczności była wymiana pokrycia dachowego o wartości ok 40 000 zł. Połowę tej sumy 

uzyskaliśmy w ramach dotacji Banku Zachodniego WBK w konkursie: „Tu mieszkam, tu zmieniam”. W 

remont włączyło się także sołectwo Ponurzyca, Gmina Celestynów oraz prywatni sponsorzy. Dzięki 

wymianie pokrycia dachowego, powstrzymaliśmy dalsze zniszczenia w budynku. Bez remontu 

jakiekolwiek kolejne próby ratowania pomieszczeń nie miałyby sensu. Dzięki darowiznom od 

prywatnych darczyńców w roku 2015 udało nam się dodatkowo odmalować dużą salę do zebrań 

wiejskich w Starej Szkole, zakupić piec do ogrzewania kaplicy w Starej Szkole, zakupić stół do gry w 

ping ponga. W dodatku kupiliśmy materiały do odmalowania kaplicy a sam jej remont przeprowadzili 

społecznie mieszkańcy Ponurzycy. 

Ponurzycka społeczność, a konkretnie kilka rodzin zamieszkałych w naszej wsi (Barejko, Kalinowscy, 

Soszyńscy, Jaworowscy, Rodak, Łagowscy, Skolmowscy, Gajewscy, Szymczak, Chodkiewicz, Żołądek, 

Garwolińscy) zaangażowało się w projekt „W Ponurzycy Rodzinami Grać w Siatkówkę Zamierzamy”. 

Dzięki dotacji Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnymi siłami wybudowaliśmy 

przy Starej Szkole boisko do rekreacyjnej gry w siatkówkę. Partnerem w tym projekcie była Gmina 

Celestynów, przy której wsparciu zorganizowaliśmy latem 2015 Turniej Piłki Siatkowej. O tym, jak my, 

jako mieszkańcy Ponurzycy wspólnie przygotowaliśmy teren pod budowę boiska, Agnieszka 

Soszyńska nakręciła film: https://www.youtube.com/watch?v=OibKg0IrK1c 

Rok 2015 to także zakończenie i świętowanie projektu, realizowanego przez młodzież 

celestynowskiego gimnazjum, przy wsparciu Fundacji CEAS, w partnerstwie ze schroniskiem w 

Celestynowie. Projekt o nazwie: „Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi” realizowaliśmy od września 

2014 do końca listopada 2015 w ramach Programu Równać Szanse 2014, Polsko – Amerykańskiej 

Fundacji Wolności. Poprzez nasze działania w tym projekcie chcieliśmy zwrócić uwagę społeczności 

lokalnej na problem bezdomności zwierząt, promowaliśmy postawy „pro zwierzęce” poprzez 

konkursy, psi wolontariat, spotkania, broszury, artykuły, psią adopcję i wiele innych. Nasz projekt 

znalazł się wśród sześciu najwyżej ocenionych w edycji Programu Równać Szanse 2014. Dzięki tej 

nominacji mamy możliwość składać wniosek na tzw. projekt modelowy.  

W czerwcu przy i dzięki Szkole Podstawowej w Regucie zorganizowaliśmy piknik rodzinny oraz targi 

organizacji pozarządowych powiatu otwockiego. Piknik wpisany jest już w tradycję reguckiej 

społeczności lokalnej, natomiast targi po raz pierwszy zostały zainicjowane w tym roku przez 

Fundację CEAS w ramach Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej. Wzięło w nich udział 10 organizacji 

pozarządowych z gmin: Celestynów, Osieck, Wiązowna, Otwock a wśród nich: „Fundacja TAK: 

Twórczy Aktywni, Kochający”, „Fundacja Nauka-Sport-Rekreacja”, „Celestynowskie Towarzystwo 

Kulturalne”, „Stowarzyszenie Koprówka”, „Fundacja Pro Homini”, „Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych z Maciejowic”, „Stowarzyszenie Więzy”, „Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu 

Kulturowego”, „Regucki Klub Sportowy Bór”, „Fundacja CEAS”. Dodatkowe stoisko mieli 

https://www.youtube.com/watch?v=OibKg0IrK1c


przedstawiciele młodzieżowego projektu CEAS „Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi”. To pierwsza 

próba zainicjowania kontaktu organizacji pozarządowych z naszego terenu.  

 

Na przełomie roku 2015 i 2016 przeprowadziliśmy w partnerstwie z Gminą Celestynów i 

Nadleśnictwem Celestynów konkurs fotograficzny: „Gmina Celestynów w Obiektywie”. W skład 

Honorowej Komisji Konkursowej weszli: Grażyna Torbicka, znana prezenterka telewizyjna, Jolanta 

Rycerska, prezes Związku Polskich  Artystów Fotografików oraz profesor Stanisław Tworzydło, znany 

artysta ceramik, związany od lat z Ponurzycą. W konkursie wzięło udział 28 osób, przesyłając łącznie 

prawie 130 swoich prac. Cieszyliśmy się tak wielkim zainteresowaniem naszą inicjatywą, która z 

początku miała mieć charakter bardzo lokalny. W styczniu 2016 zorganizowaliśmy w Starej Szkole 

wernisaż wszystkich zdjęć konkursowych.  

Przyszedł teraz dla nas czas snucia planów na kolejny rok. Chcielibyśmy dalej aktywizować 

społeczność lokalną na rzecz Starej Szkoły. Cieszymy się, że nie jesteśmy osamotnieni w tej idei, że 

mamy tak wielkie wsparcie i że CEAS stała się częścią naszej społeczności. Stara Szkoła to wielki zasób 

i sentyment naszej miejscowości. Pomysłów na kolejne działania jest dużo, bo potrzeby są wielkie: 

stworzenie ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych, sprzątanie lasów wokół naszej miejscowości, 

stworzenie przystani dla turystów… i wiele innych Oby sił i czasu starczyło! 

Tym wszystkim, którzy wspierają nasze działania, kibicują nam – serdecznie dziękujemy – 

motywujecie nas i dajecie poczucie, że jest nas jeszcze więcej  

Z pozdrowieniami, 

Zosia Gajewska 

Ania Barejko 

 

 

 

 


