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Projekt społeczny „Z Kujawami Pomiędzy Słowami”                          
i Wojewódzki Konkurs Literacki 

„Z Kujawami Pomiędzy Słowami”
pod Honorowym Patronatem Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt społeczny „Z Kujawami Pomiędzy Słowami” został utworzony przez zespół projektowy projektu 
społecznego „Z Kujawami Pomiędzy słowami” (w składzie: Kasia, Gabrysia, Aneta, Kornelia, Paulina)  we 
współpracy z  (z siedzibą w Ludwinowie na terenie Fundacją Katarzyny Jaroszewskiej „Już jestem...”
województwa kujawsko-pomorskiego; Gmina Włocławek) w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jest 
to olimpiada, która  pozwala realizatorom projektu zakładać i realizować własne projekty społeczne przy 
wsparciu pla�ormy zwolnienizteorii.pl, z wykorzystaniem narzędzi, które umożliwiają skuteczne 
działanie na rzecz rozwiązania wybranego problemu społecznego.

Projekt społeczny „Z Kujawami Pomiędzy Słowami”

Tytuł projektu: „Z Kujawami Pomiędzy Słowami”

Czas realizacji projektu: 22.11.2022 r. - 08.03.2023 r.

Czas przyjmowania prac konkursowych:  12.12.2022 r. - 30.01.2023 r.
Czas trwania konkursu: 12.12.2022 r. - 08.03.2023 r.

Cele projektu: 

1. wsparcie młodych talentów, 
2. pomoc osobom młodym w przełamywaniu barier związanych z ukazywaniem swojego potencjału,
3. oswojenie wrażliwości, 
4. wskazanie na ważną rolę troski o sferę duchową, emocjonalną, intelektualną człowieka,
5. pobudzenie wodzy wyobraźni wśród beneficjentów projektu,
6. podkreślenie ważnej roli integracji społecznej w życiu człowieka, 
7. uwrażliwienie na sztukę, regionalizm, 
8. wskazanie na istotną rolę pielęgnowania historii, piękna Kujaw, województwa kujawsko-pomorskiego przez 

jego mieszkańców od najmłodszych lat.

Grupa docelowa: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci uczelni 
wyższych do 25. roku życia mieszczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Opis projektu: „Miłość jest decyzją ubraną w suknię uszytą z emocji. Jeśli zdecydujesz się pokochać człowieka, 
postawisz pierwszy krok w stronę spełnienia swojej życiowej misji w stroju wykonanym przez ucznia krawca.” - tym 
cytatem pragniemy rozpocząć opis naszego projektu społecznego „Z Kujawami Pomiędzy Słowami”. 

Ludwinowo, 12.12.2022 r.



Poprzez nasz projekt chcemy w młodych sercach dać drugie życie poezji, naszej regionalnej historii, wskazać na 
niezwykle ważną rolę: literatury, sztuki, arteterapii, walki z hejtem, troski o rozwój osobisty na każdym etapie 
rozwoju człowieka. Pragniemy, aby przez niego przemawiało właśnie to wyjątkowe uczucie, jakim jest miłość do: 
życia, świata, ludzi, sztuki, czy też regionalizmu. 

Nasza mała OJCZYZNA, którą są Kujawy, stała się dla nas ostoją, bezpieczną przystanią pełną kulturowego bogactwa. 
Wiemy, jak ważne jest to, aby wartości, które przypisane są do Kujaw przekazywać z pokolenia na pokolenie od 
wczesnych lat życia, by pamięć o naszej wspólnej historii żyła wiecznie. Nasz projekt społeczny ma to właśnie na 
względzie. Jednak, elementy regionalne chcemy połączyć w nim z pięknem zawartym w słowie. Z tego powodu 
kluczową część projektu społecznego „Z Kujawami Pomiędzy Słowami” stanowi konkurs literacki skierowany do 
uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych do 25. 
roku życia mieszczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy konkursu w swoich 
utworach pisanych wierszem lub prozą będą mieli za zadanie uwzględnić także aspekt regionalny - Kujaw. Pozostały 
kluczowy element tego projektu stanowi zorganizowanie gali pokonkursowej we Włocławku, gdzie laureaci oraz 
osoby wyróżnione w konkursie literackim otrzymają m.in. statuetki-anioły z motywem fajansu włocławskiego, karty 
motywacyjne autorstwa Katarzyny Jaroszewskiej, dyplomy, a dyplomem za udział zostaną docenieni wszyscy 
uczestnicy konkursu oraz placówki edukacyjne, z których będą oni pochodzili. Galę pokonkursową uświetni 
atmosfera artystyczna z elementami regionalnymi (Kujawy). 

Ponadto, w naszych działaniach projektowych pragniemy przedstawić poezję w nowoczesnym wydaniu z 
wykorzystaniem mediów społecznościowych, poezji śpiewanej, aby pokazać w jak wspaniały sposób możemy 
rozwijać w sobie ducha kreatywności, swoje artystyczne talenty. 

Chcemy także stworzyć grę edukacyjną HEJTline mającą na celu walkę z hejtem, ze wskazaniem na to, jak hejt może 
m.in. zagrażać rozwojowi pasji. Pragniemy także utworzyć grupę wsparcia na profilu naszego projektu w mediach 
społecznościowych dla uczestników konkursu i zapewnić im opiekę mentorską ze strony zespołu projektowego 
projektu społecznego „Z Kujawami Pomiędzy Słowami”, aby zwrócić uwagę na to, że konkurs ten nie stanowi 
rywalizacji o to, kto wygra, a kto przegra, ale ma być on szansą na rozwój pasji, może ukrytych talentów, 
pielęgnowania potrzeby integracji społecznej, poczucia akceptacji, szacunku, różnorodności. W jego ramach mamy 
zamiar również zamknąć zorganizowanie seminarium internetowego/przeprowadzenie wywiadów z osobami 
wywodzącymi się z kręgów artystycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oraz konferencję 
stacjonarną lub online na temat rozwoju poprzez sztukę, wskazania na istotną rolę arteterapii w życiu człowieka. 
Ważny element naszego projektu stanowi również wydanie tomiku pokonkursowego z pracami laureatów 
konkursu, osób wyróżnionych - jako symbolu zwycięstwa ducha regionalizmu oraz artystycznej strony życia w 
młodych ciałach, sercach i umysłach na kujawskich ziemiach. 

Z poważaniem,
kierownik zespołu projektowego 

projektu społecznego „Z Kujawami Pomiędzy Słowami”
- Katarzyna Jaroszewska
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