III MIEJSCE:
Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego

Inicjatywa: Gra miejska „Stoczek Łukowski - Miasto z charakterem”
Klub 50+ Stoczek Łukowski
Przygotowanie i przeprowadzenie przez grupę seniorów z Klubu 50+ 3 wariantów gry miejskiej
"Stoczek Łukowski - miasto z charakterem" oddzielnie dla 3 grup wiekowych uczestników: dzieci,
młodzieży i seniorów w dniu 27 września 2017 roku w centrum Miasta Stoczek Łukowski (Pl. Tadeusza
Kościuszki).
Fabuła gry była następująca: uczestników witała królowa Bona ze swoimi dwórkami, która
opowiadała o swoich związkach ze Stoczkiem (była właścicielką pobliskich wsi, namówiła męża
Zygmunta Starego do nadania Stoczkowi praw miejskich). Bona z zaświatów interesowała się dziejami
Stoczka, ostatnio zauważyła, że zaginął kogut z herbu miasta. Ponieważ bez herbu nie ma miasta, więc
Bona prosiła uczestników o odnalezienie czarodziejskich srebrnych jajek, przy pomocy których można
odczarować koguta. Uczestnicy podzieleni na grupy mieli za zadanie podróżując w czasie i przestrzeni
odnaleźć postaci z różnych okresów dziejów Stoczka (powstańcy listopadowi z oddziału gen.
Dwernickiego, łączniczki AK z oddziału Kasnatów Ostoi, Żydzi, karczmarze, strażacy, położne ze
stoczkowskiej Izby Porodowej, budowlańcy, rolnicy, pracownicy miejscowej przetwórni owocowowarzywnej). Po wysłuchaniu opowieści o wkładzie danych postaci w rozwój Stoczka oraz po wykonaniu
zleconych przez nie zabawnych zadań (np. zwinięcie węża strażackiego, rozszyfrowanie
konspiracyjnego meldunku napisanego alfabetem Morse'a, ubranie niemowlaka, zaśpiewanie jednej
z pieśni o bitwie pod Stoczkiem itp.) uczestnicy w nagrodę otrzymywali odpowiednią ilość
czarodziejskich jajek. Po odnalezieniu wszystkich postaci i wykonaniu wszystkich zadań uczestnicy
powracali do królowej i jej dwórek, gdzie następowało podsumowanie rywalizacji i wspólne
odczarowywanie koguta, a następnie wykonanie pamiątkowego zdjęcia z kogutem i pozostałymi
postaciami z gry.
Inicjatywa wywołała wiele zmian zarówno w jej sprawcach, czyli w seniorach, jak i w całym
środowisku. Seniorzy wzbogacili się w wiele doświadczeń, wykształcili w sobie wiele umiejętności
osobistych, interpersonalnych i społecznych takich jak zdolności kreacyjne, zdolność autoprezentacji,
umiejętność pracy w grupie i pracy z grupami uczestników w każdym wieku, umiejętność poszukiwania
sojuszników do realizacji swoich pomysłów. Poczucie odniesionego sukcesu sprawiło, że stali się
bardziej śmiali, ufni w swoje siły i w swoją wartość, aktywni i poszukujący kolejnych form aktywności
społecznej.

