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ABSTRACT
The first step to self-governing of small communities and villages is building
the fellowship, and thus, leading to democracy and the rise of a civil society. In this process,
a very crucial role perform local non-profit organizations, acting on behalf of protection
and promotion of regional and cultural heritage, restoring the tradition and remembrance,
and thus leading to (re) creation of social ties, identity and a sense of rootedness. Żeszczynka
is a small village in eastern Poland, where one of such organizations, called Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych (Local Initiatives’ Association), is operating. Despite difficult socioeconomic conditions, SIL is trying to achieve its objectives through maintaining the Centre
of Culture, Tradition and Education, organinising various outdoor events, courses,
workshops, and popularising the knowledge about the dying culture and language
of the region. This article is the a record of a three-years activity of the SIL, since
its foundation in 2008, and an attempt to approach its function and importance
to the community of rural residents.
Key words: Environmental education, social and cultural activation, tradition, locality, social
capital, non-profit organisation.
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STRESZCZENIE
Budowanie wspólnotowości małych gmin i wsi jest pierwszym krokiem do ich pełnej
samorządności, a co za tym idzie, do demokracji i powstania społeczeństwa obywatelskiego.
Niezwykle ważną rolę w tym procesie pełnią lokalne organizacje non-profit, działające
na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego regionów, przywracania tradycji
i pamięci, a poprzez to (ponownego) kształtowania więzów społecznych, tożsamości
i poczucia zakorzenienia. Jedną z takich organizacji jest działające w małej wsi na wschodzie
Polski Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce. Mimo trudnych warunków
społeczno-gospodarczych próbuje realizować swoje cele poprzez prowadzenie Ośrodka
Kultury, Tradycji i Edukacji, organizowanie różnych imprez plenerowych, kursów,
warsztatów, spotkań, a także upowszechnianie wiedzy o ginącej kulturze i języku regionu.
Artykuł jest zapisem trzyletniej działalności Stowarzyszenia od jego powstania w 2008 roku
oraz próbą ujęcia jego funkcji i znaczenia dla społeczności mieszkańców wsi.
Słowa kluczowe: edukacja środowiskowa, animacja społeczno-kulturalna, tradycja,
lokalność, kapitał społeczny, organizacja non-profit.
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