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PRZEWODNIK 
MIEJSKI: Busko-
Zdrój 
Czy warto interesować  się 

otaczającą nas przestrzenią? Dlaczego wygląda tak, a 
nie inaczej? Skąd wziął się tutaj ten pomnik, tablica, 
skwer, ruina, park? Jakie przeznaczenie miała stara 
kamienica kilkadziesiąt lat wcześniej, kto w niej 
bywał? Dlaczego nasi przodkowie wybrali właśnie to 
miejsce? Czy w Busku wydobywano sól? Jak 
utożsamiają się ze swoją małą ojczyzną różne 
pokolenia buszczan? A jak postrzegają nas obcy, 
goście, kuracjusze? Czy Busko-Zdrój posiada „ducha 
miejsca”? Czy czujesz się obywatelem Buska? Chcesz 
się rozwijać społecznie? 

Te i wiele innych pytań postawione zostaną 
w trakcie realizacji warsztatów: dźwiękowych; 
fotograficznych; wideofilmowania; 
questingowych - w ramach projektu 
„niePrzewodnik miejski” realizowanego od połowy 
tego roku przez stowarzyszenie „MŁODE BUSKO”. 
Zadanie współfinansowane jest ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-
2020 na podstawie umowy zawartej z 
Departamentem 
Pożytku 
Publicznego 
Ministerstwa 
Pracy i Polityki 
Społecznej.  

 
 

 

UESTING – ODKRYWANIE 
TAJEMNIC. Istnieje wiele metod 
i sposobów odkrywania, prezentacji, 
udostępniania oraz interpretacji 
lokalnego dziedzictwa kulturowego czy 

przyrodniczego.  Skrótowo rzecz ujmując 
,dziedzictwo kryje się właściwie w każdym elemencie 
przestrzeni, która nas otacza. Ale jak je odnaleźć? 
Jak sprawić by eksploracja miejsc czy wydarzeń była 
atrakcyjna, nie zanudzała, a docelowo – by 
przynosiła korzyści… Jakie? Na początku 
poznawcze, poszerzające wiedzę, inspirujące do 
dalszych ukierunkowanych działań indywidualnych 
lub w grupie rówieśniczej czy koleżeńskiej. Później, 
w bliższej lub dalszej przyszłości – pozwalające na 
polepszenie jakości życia społeczności lokalnej, 
wzrost tożsamości, a nawet poszerzenie oferty 
komercyjnej miejsca dla przybyszów (kuracjuszy, 
turystów, klientów) z zewnątrz. 
 

UESTIONS – czyli kto pyta... 
Już nasi przodkowie wychodzili z założenia, 
że …nie błądzi. W ich przypadku było to tym 
bardziej zasadne, że nie dysponowali 

przedmiotami, a cóż dopiero urządzeniami, a jeszcze 
do tego mobilnymi, niezbędnymi – z naszego 
punktu widzenia – do eksploracji otoczenia. Tego 
rodzaju podejście miało również wiele zalet, ot 
chociażby w obszarze pogłębiania relacji, częstszych 
spotkań, wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy.  

Wszystkie wynalazki ostatnich lat sprawiły, 
ze świat w którym żyjemy przybrał charakter 
globalnej wioski, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami… Z całą pewnością poszukiwanie 

informacji oraz ich przetwarzanie jest o wiele 
prostsze, wręcz błyskawiczne. Coraz częściej bywa, 
że staramy się izolować z otaczającej nas cywilizacji 
wszechogarniających bodźców, hałasu otoczenia. 
Z drugiej strony chcemy rozwijać własne 
zainteresowania, podtrzymywać kontakty ze 
środowiskiem znajomych, dzielić się swoimi 
pragnieniami, chwalić osiągnięciami, akceptować 
i oczekiwać akceptacji. Szybkość poznania, łatwość 
nawiązywania kontaktów, niecierpliwość, bycie on-
line – to kolejne cechy tzw. generacji Z, do której 
adresujemy nasze działania projektowe.  

APROSZENIE.  
Jeśli więc masz ochotę zrobić coś 
ciekawego, inspirującego, a 
jednocześnie istotnego, jesteś 
mieszkańcem Buska w wieku 13-19 lat 
– skontaktuj się z nami!  

Począwszy od soboty 3 października br. 
przez 3 kolejne weekendy organizujemy 
warsztaty questingowe w trakcie 
których: 
- przejdziemy jeden z wybranych najbliższych 
nam questów (Chmielnik lub Wiślica); 
- zrobimy internetowy research i podpatrzymy 
rozwiązania z innych terenów (…i tu i tam); 
- rozpracujemy lokalne dziedzictwo z udziałem 
zaproszonych gości; 
- spotkamy się z trenerami warsztatów 
dźwiękowych, fotograficznych i wideo; 
- podejmiemy próby stworzenia własnych 
questów w Waszym/naszym mieście.  ☀ 
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