Zarzucamy sieć
W dniach 28-29 czerwca br. w Łukowie (100 km od Warszawy) odbyło się pierwsze spotkanie
Wiejskich Alternatywnych Społeczności. Inicjatorką i sercem idei jest Nicolle Grospierre Słomińska z
Dąbrówki.

Nad projektem stworzenia sieci wiejskich społeczności alternatywnych pracuje od ponad roku.
Pierwszym etapem były jej podróże po Polsce i zbieranie informacji o wioskach, które ożywił duch
migracji z miasta, a ekolodzy, artyści i inni zapaleńcy próbują stworzyć tam początki alternatywnych
społeczności. Trzeba bowiem dodać, że wszyscy - i ci z długoletnim stażem, i ci dopiero zaczynający
egzystencję na wsi - jesteśmy na początku drogi tworzenia prawdziwych społeczności. Wiele jest już
pięknych przykładów działań wspólnotowych - na rzecz Matki Ziemi czy ekologicznego podejścia do
rzeczywistości - i ważną sprawą jest wzajemna wymiana doświadczeń, pomysłów na życie blisko
natury, na budowanie nie tylko społeczności, ale też domów, pieców, oczyszczalni czy wiatraków.
Mamy projekt wakacyjnej wymiany dzieciaków. Zaplanowaliśmy w celu wzmocnienia tego nowo
powstającego ruchu i zaprezentowania się szerszej publiczności zorganizowanie Festiwalu Wiejskich
Alternatywnych Społeczności - latem 2000 roku na Stacji Wolimierz. Chcemy, żeby każda
społeczność pokazała tam to, czym już może się pochwalić: swoje wyroby, wypieki, produkty
ekologiczne, teatry i zespoły muzyczne działające w poszczególnych miejscach.
Nicolle opracowuje również informator sieci Wiejskich Alternatywnych Społeczności (WAS)
zawierający ofertę poszczególnych wiosek, a także osób indywidualnych chcących prowadzić
warsztaty, przyjmować eko-turystów, sprzedawać swoje wyroby czy sztukę.
Jeśli chcecie dołączyć się do WAS, które określiły się jako: ośrodki wiejskie i ludzie, których celem
jest życie w harmonii z naturą oraz prowadzenie alternatywnej działalności społecznej i zarobkowej
wobec obecnego systemu niszczącego Ziemię, zapraszamy na najbliższe spotkanie, które
zaplanowaliśmy we wrześniu w Dąbrówce lub prosimy o kontakt pod adresem:
Stowarzyszenie, „Dla Ziemi”
.
Bratnik 5, 2l-132 Kamionka, tel. 43/0581254
Zarzucamy sieć na wszystkie WAS!
Dołącz do nas.
Razem będzie w sam raz.
Jemiołka z Wolimierza
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