I MIEJSCE:
Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego

Inicjatywa: „Sienkiewiczowska Wola Okrzejska”
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”

Projekt „Sienkiewiczowska Wola Okrzejska” miał na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa
lokalnego przez mieszkańców Woli Okrzejskiej i Okrzei, poprzez stworzenie w okresie od sierpnia
2019 r. do końca maja 2020 r. innowacyjnego pakietu kultywującego miejsce urodzin i życia
wybitnego pisarza Henryka Sienkiewicza. Projekt skierowany był głównie do mieszkańców wsi
Wola Okrzejska i Okrzeja, pośrednio do pozostałych mieszkańców Gminy Krzywda, ale także
ludności z obszaru i spoza obszaru LGD, tj. turystów. Działania zaplanowane w projekcie miały na
celu wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, poszerzenie oferty turystycznej dla
przybywających do Woli Okrzejskiej turystów poprzez atrakcyjne przekazanie wiedzy na temat
pisarza i jego związków z Wolą Okrzejską i okolicą.
W ramach grantu zrealizowano następujące działania:
 przeprowadzono szkolenie z zakresu merytorycznego przygotowania do tworzenia qestów
i gry terenowej
 opracowano dwa qesty o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza i jego związkach z Wolą
Okrzejską i Okrzeją oraz jedną grę terenową – Quest to metoda odkrywania dziedzictwa
miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować,
kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Uczestnik rozwiązuje
zagadki. Forma ta skierowana jest do każdego, bez względu na wiek. Dwie wersje questa
(krótszą i dłuższą)będzie można otrzymać w Muzeum oraz szkole, ewentualnie pobrać na
stronie internetowej Gminy, Muzeum i Szkoły.
 wykonano pamiątkową pieczęć z drewna z napisem „Sienkiewiczowska Wola Okrzejska” i
portretem Sienkiewicza, która jest przybijana po zakończeniu questu
 zakupiono 7 strojów literackich bohaterów powieści pisarza,
 wykonano fotościankę z napisem „Sienkiewiczowska Wola Okrzejska” w celu dokonywania
pamiątkowych zdjęć z miejsca urodzin naszego rodaka,
 dokonano nagrania wideo wszystkich podjętych w ramach grantu działań – dodatkowa
inicjatywa ze względu na brak możliwości zorganizowania pikniku, podczas którego
mieszkańcy planowali grę terenową.
Zrealizowane zadania są w większości jednocześnie efektem projektu, ponieważ większość zostaje
i będzie używana przez wiele lat, tj. stroje, fotościanka, questy, pamiątkowa pieczęć, scenariusz gry
terenowej, film promocyjny.
Dalekosiężnym efektem (ze względu na pandemię nie udało się „pociągnąć” tego tematu od razu)
projektu mamy nadzieję, że będzie wioska tematyczna związana z życiem i twórczości H.
Sienkiewicza, która stanowić będzie doskonałą wizytówkę promującą obszar LGD „RAZEM”.
Do realizacji zadania byli zaangażowani członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy Woli Okrzejskiej
i Okrzei, pracownicy Zespołu Szkół w Woli Okrzejskiej oraz pracownicy Muzeum Sienkiewicza w Woli
Okrzejskiej. Łącznie bezpośrednio w projekcie brało udział 16 osób, z których 10 pracowało na
podstawie umowy wolontariackiej. Mieszkańcy Woli Okrzejskiej i Okrzei brali udział w szkoleniu,
samodzielnie stworzyli qesty i grę terenową, wcielili się w postaci sienkiewiczowskich bohaterów
w nagraniu promującym projekt, byli autorami i wykonawcami fotościanki. Stroje i nagranie wideo
były dziełami mieszkańców Gminy Krzywda.

