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Urokliwy teren zabytkowego 
parku, tuż przy ruinach pałacu 
w Boguszycach, staje się coraz 
piękniejszym miejscem. Od paź-
dziernika ubiegłego roku w tym 
miejscu jest siedziba Gminnego 
Ośrodka Kultury Oleśnica.

Już minionej jesieni zainicjował 
swoją działalność Park Pokoleń i 
Tradycji z Akademią Ekologicz-
ną, który ulokowany jest właśnie 
w tym wyjątkowym miejscu. 

- Wówczas z pomocą wielu 
chętnych - m.in. Marcina Kasiny, 
wójta gminy Oleśnica, a także 
wolontariuszy i przyjaciół Lokal-
nej Grupy Działania Dobra Wida-
wa w Oleśnicy - usunięte zostały 
stare krzewy i suche drzewa. Bo-
guszycki park pokazał ciekawe 
miejsca do tej pory nieodkryte. 
Od razu zrodziły się nam kolejne 
plany – mówi Monika Małobęc-
ka-Wzgarda, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Oleśnica. - Za-
sadzono krzewy zarówno owoco-
we, jak i kwitnące. Przygotowano 
teren na zimę, aby wiosną działać 
dalej - dodaje.

Wszystko to mogło się odbyć 
w ramach konkursu grantowego 
„Działaj lokalnie”, fi nansowanego 
przez Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności, realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce i Ośrodek „Działaj 
lokalnie” – Lokalna Grupa Dzia-
łania Dobra Widawa.

Plany zagospodarowania przy 
GOK-u nabrały rozpędu w ostat-
nim czasie. Powstał Kącik Czytel-
nika z Ławeczką Spotkań. Miej-
sce to ma swój ważny punkt w 
postaci pierwszego w naszej gmi-
nie Domku dla Książek. Zanim to 
się jednak mogło stać, trzeba było 
wiosną wyrównać teren i zasiać 
trawę. W całym parku powstały 
owadzie hotele, w których zapy-
lacze już znajdują swoje miejsce.

- Zagospodarowanie przestrze-
ni polegało również na ogrodze-
niu terenu drewnianym płotkiem 
oraz umieszczeniu w nim wspo-
mnianej ławeczki i domku dla 
książek – wylicza Monika Mało-
bęcka-Wzgarda. 

Samo przygotowanie i malo-
wanie książkowego domku było 
okazją do wielopokoleniowego 
spotkania. – Kącik Czytelnika 
to wyjątkowa oferta dla wszyst-
kich w Parku Pokoleń przy Eko-
Pracowni. Planujemy tu organi-
zować wydarzenia kulturalne i 
integracyjne oraz warsztaty i za-
jęcia wielopokoleniowe o nawią-
zujące do tradycji i dziedzictwa 
niematerialnego a także ekologii 
– zapowiada dyrektor Gminne-

go Ośrodka Kultury Oleśnica. 
– Warto tu przyjść również bez 
szczególnych okazji. Po prostu: 
wziąć książkę, posiedzieć, poczy-
tać i skorzystać z pięknego miej-
sca – dodaje.

Boguszycki Domek dla Książek 
będzie miał swoją kontynuację. 

- Już są przygotowywane kolej-
ne domki w całej gminie. Wiosną 
przyszłego roku pojawią się one 
w kilku naszych wioskach – de-
klaruje Anna Łach, kierownik 

Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Boguszycach. – Na pewno 
pochwalimy się kolejnymi dzia-
łaniami propagującymi czy-
telnictwo od najmłodszych po 
najstarszych – dodaje pani kie-
rownik i jednocześnie zaprasza 
do punktów bibliotecznych ulo-
kowanych przy wiejskich świetli-
cach oraz oczywiście do siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicznej, już 
od kilku miesięcy pod nowym 
adresem Boguszyce 118a.


„Kącik Czytelnika z Domkiem 

dla Książek i Ławką Spotkań” re-
alizowanego przez nieformalną 
grupę „Młodzi Duchem i Ciałem”, 
został dofinansowany ze środ-
ków Programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce oraz Ośrodek Działaj Lo-
kalnie Lokalna Grupa Działania 
Dobra Widawa.

Czytelniku, siądź z książką w Kąciku
Kącik Czytelnika z Domkiem dla Książek i Ławką Spotkań to najnowsze propozycje Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica.

GMINA OLEŚNICA   Dwie 
międzynarodowe konferencje 
odbyły się w gminie Oleśnica.

„Europejski scenar iusz po 
Brexicie” oraz „Europa, wzrost i 
zrównoważony rozwój” – to dwa 
tematy, które zdominowały mię-
dzynarodową konferencję projek-
tu „Active debate of Citizens: they 
are the Heritage for the European 
Future”, promowanej przez wło-
ską organizację „Activ EU Pro-
jekt”, której współpartnerem jest 
Gminny Ośrodek Kultury Oleśni-
ca, a głównym partnerem Związek 
Gmin Naxos i Taormina z Włoch 
(Unione dei Comuni del Compren-
sorio di Naxos a Taormina).

Pierwsza część konferencji odby-
ła się w auli Papieskiego Wydzia-
łu Teologicznego we Wrocławiu i 
zgromadziła kilkunastu uczestni-
ków z Włoch, Polski, Hiszpanii, 
Słowacji, Węgier, Rumunii, Łotwy, 
Szwecji, Bułgarii, Grecji, Litwy, 
Portugalii, Malty, Chorwacji, Es-
tonii i Czech. Drugi dzień debaty 
odbył się we Wszechświętym.

Uczestnicy spotkania debatowali 
m.in. o wyzwaniach i problemach, 
jakie stanęły przed wspólnotą eu-
ropejską wobec Brexitu. Jakie mogą 
być potencjalne scenariusze Unii 
Europejskiej wobec faktu wyjścia 
Wielkiej Brytanii? Czy tożsamość 
europejska ucierpiała w ten spo-
sób? Czy możliwe są kolejne po-
dobne kroki kolejnych państw? Jak 

podnieść świadomość europejską 
wśród młodych? Ale także jakie 
są wyzwania wobec zmian klima-
tycznych, kulturowych i społecz-
nych w Europie? Jakie są wyzwa-
nia aby zapewnić zrównoważony 
rozwój naszego kontynentu?

- Z takimi pytaniami musimy się 
skonfrontować jako Europejczycy 
w obecnym czasie i odpowiedzi 
m.in. na takie pytania szukali 
uczestnicy paneli dyskusyjnych - 
mówi Arkadiusz Cichosz z GOK 
Oleśnica. 

W wzięli udział również uczest-
nicy projektu Erasmus+ realizowa-
nego przez GOK Oleśnica „We are 
the Heart of Europe: Europe is our 
Home”/„Jesteśmy sercem Europy: 
Europa jest naszym domem”, któ-

rzy zaprezentowali Storytelling 
– film przygotowany w trakcie 
swojego projektu pt. „Moja Euro-
pa – My Europe”. Odbyła się także 

wystawa prac z warsztatów arty-
stycznych o tematyce związanej z 
nazwą projektu.

(OAI

Rozmawiali o przyszłości Europy

Dyrektor GOK przemawia na Papieskim Wydziale Teologicznym 

Tak powstawał kącik czytelnika z Domkiem dla książek


