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CZEŚC!

MAM NA IMIĘ

Cześć! Mam na imię Loesje.
Po polsku – Lusia lub Luśka.
Pochodzę z Holandii, a moje imię stało się
również nazwą organizacji, której początki
sięgają listopada 1983 roku.
Pewnego popołudnia rozmawiałam ze
znajomymi o wydarzeniach, którymi żyła
ówczesna Holandia. O świecie podzielonym
żelazną kurtyną i pesymistycznych
wiadomościach. Byliśmy tym przytłoczeni.
Ale już pół godziny później pisaliśmy
teksty, w których szukaliśmy rozwiązań dla
otaczających nas problemów. Następnego
dnia w rodzinnym Arnhem rozwiesiliśmy
nasze pierwsze plakaty. Później rozkleiliśmy
je także w Amsterdamie i kilku innych
miastach w Holandii i Belgii.
Po upadku muru berlińskiego zaczęliśmy
jeździć po Europie i współpracować
z osobami, które słowem chciały zmieniać
świat. Dzięki ich energii i nieustannym
działaniom, plakaty podpisane moim
imieniem powstają w różnych językach,
a w zasobach na stronach Loesje znajdziesz
ich już kilkanaście tysięcy. Możesz je
nieodpłatnie pobierać i wykorzystywać na
wszelkie niekomercyjne sposoby.
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KIM JEST LOESJE
Loesje [luszje] to pełna energii, wiecznie
młoda duchem Holenderka. Użyczyła imienia
grupie osób, które wierzą, że plakaty mogą
spowodować rewolucję. Hasła podpisane jej
imieniem odzwierciedlają to optymistyczne
podejście. Zamiast pouczać, zachęcają do
refleksji i dyskusji, a także krytycznego, ale
i konstruktywnego spojrzenia.
Loesje kieruje się ideami takimi jak wolność,
równość, niezależność, prawa człowieka, tolerancja,
empatia, sprzeciw wobec autorytarnych opinii.
Jest otwarta na rozmowę, bo
ma świadomość, że odmienne
poglądy mogą wynikać
z różnych doświadczeń.
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RODZINA LOESJE
Loesje ma rodzinę, znajomych, zwierzęta –
którzy czasem wypowiadają się na plakatach.
Każda postać ma inny charakter, stąd ich teksty
mogą różnić się od myśli samej Loesje, jednak
wszyscy podzielają jej otwartość i ciekawość
świata.

MŁODSZY BRAT

Nastolatek, którego wypowiedzi
mogą być dosadne, bo bywa roszczeniowy. Czasem udaje twardziela
lub bada świat w prowokujący sposób.

MATKA

BABCIA

OJCIEC

DZIADEK

Chce, aby jej dzieci były szczęśliwe,
miały „dobrą pracę” i „odpowiednich znajomych”. Gdy ma trochę
wolnego czasu, uczy się hiszpańskiego i ćwiczy jogę.

P omysły Loesje uważa za świetne,

nawet jeśli nie do końca je rozumie.
Tro chę obawia się, co na te ekscesy cór-

ki powiedzą sąsiedzi.

Buntowniczka po osiemdziesiątce.
Skrycie podkochują się w niej także
młodsi mężczyźni. To pierwsza seniorka, która wyrobiła sobie licencję na operowanie dronem.

Chodzący podręcznik historii
i pragmat yk o ogromnym roze znaniu w kwestiach społecznych.
Uwielbia swoją wnuczkę i jej sposób patrzenia na świat.

CIOCIA RITA

Wieczorami śpiewa karaoke w lok alnym pubie. M imo że czasem
bardziej zajmują ją okoliczne plotki, przejmuje się sprawami społecznymi i zawsze pomaga sąsiadom
w potrzebie.

NAM

Kolega Loesje z warszawskiej Pragi,
który urodził się w Wietnamie. Spotykają go niesamowite zbiegi okoliczności i dobre przypadki – więc
polskie słowa odmie nia według własnych reguł.
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JAK TO DZIAŁA
Przez lata idea Loesje przekształciła się
w sieć grup lokalnych na całym świecie.
W praktyce ich działania koordynuje biuro
prowadzone przez fundację Loesje
International, a grupy utrzymują ze sobą
kontakt online i spotykają się na żywo
podczas międzynarodowych wydarzeń.
Oddolne zarządzanie ułatwia grupom
dostosowanie swoich działań do lokalnych
warunków. Niektóre rejestrują się jako
organizacje pozarządowe, inne pozostają
oddolnym kolektywem. Najważniejsza jest
spójność ich funkcjonowania z wartościami
Loesje, których osią jest aktywizm
społeczny i konstruktywne praktykowanie
wolności wypowiedzi.

Podstawą działań Loesje jest pisanie
krótkich haseł, które zapraszają do
konstruktywnej dyskusji, oraz ich
rozprzestrzenianie. Minimalizm plakatów
Loesje podkreśla tekst i jego przesłanie.
Ich największy zbiór – w kilkudziesięciu
językach – znajdziesz na www.loesje.org.
Nowe plakaty powstają podczas warsztatów
lub są tłumaczeniami haseł stworzonych
w innych językach. Lokalne grupy często
koncentrują się na tematach, które są istotne
dla miejsca ich działań, co przekłada się na
różnorodność haseł Loesje.
Po raz pierwszy Loesje zawitała do Polski
wczesną wiosną 1990 roku, podczas
wyprawy, w którą wyruszyła ze znajomymi
z rodzinnego Arnhem. Odwiedziła wtedy
kraje byłego Bloku Wschodniego, a pamiątką
po tej podróży były pierwsze plakaty
w językach innych niż niderlandzki oraz
książka „Rode Peper” (czerwona papryka).
Regularne działania w Polsce zaczęły
się w 2004 roku od nieformalnej grupy
w Kielcach. Stopniowo rozprzestrzeniały się
do kolejnych miast, a od jesieni 2019 roku
działa Fundacja Loesje Polska.
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LOESJE INTERNATIONAL
Loesje jako międzynarodowa fundacja działa od
1994 roku. Prowadzi biuro w Arnhem, koordynuje
i wspiera aktywności grup lokalnych, szkoli nowe
osoby. Tworzy comiesięczną serię plakatów po
angielsku i rozsyła newsletter z wiadomościami
o działaniach Loesje na całym świecie. Organizuje
program wolontariatu europejskiego oraz Summer
Camp (obóz letni), w którym biorą udział osoby już
zaangażowane w Loesje i takie, które chciałyby
dowiedzieć się o niej więcej. Jego program
tworzą sami uczestnicy – prowadzą warsztaty
o dowolnej tematyce, dzieląc się z innymi swoimi
umiejętnościami i wiedzą.
www.loesje.org
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PLAKATY LOESJE
Minimalizm obecnych plakatów Loesje to kontynuacja
ich wyglądu z początków działań w Holandii. Podkreśla
tekst i podejmowany w nim temat oraz wyróżnia
się w natłoku wielobarwnych reklam.
W celach niekomercyjnych możesz skorzystać
z plakatów w dowolnym momencie, bez dodatkowej
konsultacji z Loesje. Wystarczy, że pobierzesz je ze stron
Loesje jako pliki pdf. Najobszerniejsze zasoby – także
w języku polskim – znajdziesz na www.loesje.org. Do
nich przekierowuje też strona www.loesje.pl.
Plakaty możesz wydrukować w różnych formatach,
również na kolorowym papierze – jeśli chcesz, aby
wyróżniały się np. na tablicy ogłoszeń. Możesz z nich
zrobići naklejki, zakładkę do książki, oprawić je w ramkę
i podarować komuś w prezencie – ogranicza cię tylko
wyobraźnia!
Hasła mają charakter autorski, stąd bez dodatkowej
konsultacji możesz wykorzystywać je tylko jako plakaty
pobrane ze stron Loesje – w oryginalnym brzmieniu
i z zachowanym podpisem „Loesje”. Wówczas możesz je
rozpowszechniać w dowolnej formie, np. jako wydruki,
obrazki publikowane w mediach społecznościowych,
ilustracje w artykule.

Bez dodatkowych konsultacji plakaty możesz także
cytować – z uznaniem autorstwa (podpisem „Loesje”)
oraz bez zmian w treści, które nie byłyby uzasadnione
kontekstem wykorzystania, np. polemiką. Możesz je
również zinterpretować graficznie, np. wykaligrafować,
o ile zachowasz oryginalne brzmienie i podpis.
Loesje promuje ekologię – i z tego względu jej hasła nie
powinny trafiać na jednorazowe rzeczy z plastiku
i innych materiałów, które trudno poddać recyklingowi.
Wykorzystanie haseł Loesje nie może mieć charakteru
sprzedażowego ani reklamowego. Nie może wspierać
konkretnych partii lub ruchów politycznych ani
religijnych.
Jeśli masz wątpliwości co do możliwości skorzystania
z plakatów, napisz do nas: loesje@loesje.pl.
W zasobach online dostępne są plakaty z adresem
e-mail i stroną Loesje. Jeśli wolisz skorzystać z wersji
bez tych elementów, skontaktuj się z nami na
loesje@loesje.pl i napisz, które plakaty chcesz otrzymać.
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PLAKATY LOESJE
• zapraszają do refleksji
• podważają schematy,
zadają pytania
• niosą konstruktywne
przesłanie
• bawią się językiem,
wykorzystują jego wieloznaczności
• zamiast krytykować
i osądzać – szukają rozwiązań
• mają autorski charakter
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WARSZTATY LOESJE
Stanowią okazję do bliższego poznania Loesje, jej idei
i sposobu działania. To przestrzeń konstruktywnej dyskusji
i wymiany pomysłów, dzięki którym powstają nowe hasła
na plakaty.
W praktyce oznacza to wspólne pisanie krótkich tekstów,
opartych na zabawie skojarzeniami słownymi. Pozwala
to wyjść poza utarte schematy językowe, efektywnie
pobudzić wyobraźnię i uruchomić kreatywne myślenie.
Warsztaty opracowała Loesje International, a spotkania
w Polsce prowadzą przeszkoleni moderatorzy. Potrafią
przeprowadzić uczestników nie tylko przez kreatywny
proces pisania haseł, ale również uwrażliwić ich na
wartości istotne dla Loesje jako organizacji, zainspirować
do aktywności społecznej i krytycznego spojrzenia.
Bazują na otwartej i poddającej się modyfikacjom
metodologii – można je każdorazowo dostosowywać do
oczekiwań grupy i ukierunkować tematycznie.
Nie wymagają doświadczenia w zakresie kreatywnego
pisania – wykorzystują proste, ale efektywne techniki
i narzędzia. Są skonstruowane tak, aby stymulować
aktywność uczestników i dawać im możliwość

swobodnego wypowiadania się na każdym etapie
warsztatów.
Ich przebieg podkreśla wartość pracy grupowej.
Pozwala ćwiczyć wyrażanie własnej opinii przy
jednoczesnym poszanowaniu poglądów innych osób.
Dla grup, które się już znają, warsztaty są okazją do
pogłębienia interakcji i dodatkowej integracji.
Grupa warsztatowa to zwykle nie mniej niż pięć i nie
więcej niż piętnaście osób. Wszyscy pracują w tym samym
języku, ale wystarczy jego znajomość w stopniu dobrym –
stąd mogą pełnić również rolę rozbudowanego ćwiczenia
w procesie nauki języka obcego.
Można je zorganizować niemal
wszędzie, bo nie wiążą się ze
skomplikowaną logistyką –
wystarczy duży stół i krzesła,
kartki papieru, długopisy
i flamastry oraz przykładowe
plakaty Loesje. Wszystkie inne
materiały są tylko dodatkiem.
www.loesje.org
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WARSZTATY - JAK TO DZIAŁA
Wykorzystujemy dynamikę pracy grupowej
i uruchamiamy indywidualne pokłady kreatywności. To
połączenie gwarantuje stałe generowanie różnorodnych
tekstów, bez ryzyka zbyt szybkiego wyeksploatowania
własnych pomysłów.
Warsztaty bazują na technikach kreatywnego
pisania, które efektywnie pomagają uwolnić się od
schematycznego myślenia.
Spotkania uczą, jak wykorzystać wieloznaczności
języka do wyrażania swoich myśli w postaci zwięzłych,
niekonwencjonalnych haseł.
Koncentrujemy się na praktyce – informacje teoretyczne
znajdują zastosowanie bezpośrednio w trakcie zajęć.
Spotkanie jest skonstruowane jako seria wynikających
z siebie ćwiczeń opartych na twórczej pracy z językiem.
Atmosferze skupienia sprzyja pisanie ręcznie. Dzięki
niemu wprawiamy w ruch wyobraźnię przestrzenną
oraz wzmacniamy procesy aktywnego przetwarzania
informacji i uważnej refleksji nad tematami, które
wybieramy do dyskusji.
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WARSZTATY - JAK TO DZIAŁA
Mimo że warsztaty Loesje nie są typowym kursem
kreatywnego pisania skoncentrowanym na dłuższych
formach, stanowią źródło inspiracji do twórczej pracy
ze słowem, którą można indywidualnie adaptować do
różnych tekstów.
Warsztaty rozwijają umiejętności analityczne
i komunikacyjne. Sprzyjają praktykowaniu krytycznego
myślenia i zagłębieniu się w wybrane tematy oraz
wiążące się z nimi procesy kulturowe i społeczne,
a także przyglądaniu się znaczeniom słów i kontekstu,
w jakim słowa funkcjonują.
Zajęcia ćwiczą miękkie kompetencje społeczne – uczą
współpracy w sytuacjach zadaniowych, nastawionych
na szukanie rozwiązań i wymagających spojrzenia na
problemy z nieoczywistej perspektywy.
Prosta forma warsztatów sprzyja adaptacjom
dostosowanym do grup o różnych zainteresowaniach.
Dzięki temu można ją z powodzeniem wykorzystać do
realizacji różnorodnych tematycznie spotkań, szkoleń
i ćwiczeń edukacyjnych.
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PRZEBIEG WARSZTATÓW
Pełny proces tworzenia nowych plakatów Loesje
obejmuje warsztaty kreatywnego pisania i warsztaty
redakcji końcowej. W sumie trwaja do szesciu godzin,
ale w praktyce organizujemy zwykle dwie niezależne
sesje albo jedną czterogodzinną, a wówczas
redakcja obejmuje pracę tylko nad jednymdwoma tekstami.
Każde spotkanie z Loesje rozpoczyna się
rozgrzewką – krótkim ćwiczeniem, w trakcie
którego pracujemy na skojarzeniach
słownych. Pomaga to pobudzić twórcze
myślenie nawet osobom, które na co dzień
uważają się za mało kreatywne.
Warsztaty pisania bazują na tematach
wybranych przez samych uczestników.
Wspólnie z moderatorami formułują je tak,
aby spojrzeć na problemy ze świeżej perspektywy.
W trakcie spotkania poznają techniki kreatywnego
pisania i na bieżąco wykorzystują je do prowadzenia
konstruktywnej dyskusji. Tworzą gry słowne, analizują
i rozbijają utarte metafory, szukają nieszablonowych
sposobów wyrażania swoich opinii. Na koniec
spośród kilkudziesięciu powstałych tekstów wybierają
kilkanaście, które stają się bazą do redakcji końcowej.
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Loesje prowadzi też warsztaty translatorskie, oparte
na plakatach już istniejących w innych językach.
Metodologicznie łączą one narzędzia wykorzystywane
podczas kreatywnego pisania i redakcji – dzięki temu ich
efektem jest również nowa seria plakatów, ale całość
zajmuje nie więcej niż trzy godziny.

Kreatywne pisanie może być samodzielnym
wydarzeniem i nie musi towarzyszyć mu redakcja.
Wówczas warsztaty są sesją twórczej pracy ze słowem,
ale nie powstają na niej plakaty Loesje.

S

Redakcja to czas na głębszą refleksję nad przekazem
wybranych haseł i dopracowanie ich pod kątem
stylistyki. Bazuje na moderowanej dyskusji i burzy
mózgów, w trakcie której grupa ustala, czy przesłanie
tekstu pokrywa się z wartościami bliskimi Loesje, czy
jest konstruktywne, czy inspiruje do refleksji i działania.
Ostatni krok to opracowanie układu graficznego haseł
i przeniesienie go do szablonu plakatu Loesje.
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Warsztaty można skrócić nawet do półtorej godziny,
jeśli mają być częścią wydarzenia, którego dynamika nie
przewiduje dłuższych sesji albo mają stanowić zajęcia
w szkole. Wówczas grupa zapoznaje się z ideą Loesje
i procesem pisania na bardziej ogólnym poziomie – nie
zagłębiają się w niego na tyle, by stworzyć teksty do
nowej serii plakatów.
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WARSZTATY - DLA KOGO
Na typowe spotkania Loesje zaprasza młodzież i dorosłych, a najmłodszym
może zaproponować warsztaty krótkich form – które również bazują
na kreatywnych zabawach słowem i pobudzają wyobraźnię oraz ćwiczą
kompetencje językowe i pracę w grupie. Ich czas trwania można dostosować
do potrzeb grupy. Może to być lekcja szkolna albo sesja trwająca do dwóch
godzin.
Warsztaty są przyjazną formą nawet dla osób, które na co dzień mogą
uważać się za mało twórcze – ich przebieg daje możliwość anonimowego
wypowiadania się, co pozostawia więcej swobody w zakresie tempa, w jakim
każda osoba uruchamia swoją kreatywność.
Loesje prowadzi warsztaty dla grup zorganizowanych – stanowią
wówczas formę integracji, która motywuje grupę do dalszego działania,
dając wymierne efekty w postaci wspólnie stworzonych haseł. Każda
grupa sama decyduje o tematach spotkania, dzięki czemu może być ono
przestrzenią konstruktywnych dyskusji związanych z jej wartościami, sposobem
funkcjonowania, planami.
Ze względu na społeczny charakter działań, Loesje współpracuje z firmami
głównie w oparciu o działania warsztatowe. Spotkania każdorazowo można
zaadaptować do profilu i potrzeb firmy, a sesje mają częściowo charakter
szkolenia. Opierają się na technikach pisarskich typowych dla warsztatów
Loesje i mogą być również wydarzeniem integrującym grupę, która pracuje
ze sobą na co dzień. Loesje nie realizuje później zleconych działań
wizerunkowych w oparciu o stworzone na spotkaniach teksty.
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WARSZTATY - KIEDY I GDZIE

KONTAKT

Zapowiedzi warsztatów otwartych znajdziesz
na www.loesje.pl i newsletterze. Organizuje je
sama Loesje lub powadzi je na zaproszenie innych
organizacji, miejsc spotkań, bibliotek, instytucji
kultury, festiwali.

loesje@loesje.pl
warsztaty@loesje.pl

Jeśli chcesz zaprosić Loesje do przeprowadzenia
warsztatów, napisz: warsztaty@loesje.pl. Charakter
i program każdego spotkania opracowujemy
indywidualnie – zależnie od wielkości grupy, czasu,
jakim dysponuje, czy tematów, jakie ją interesują.
Warsztaty mogą odbyć się w formule
spotkania stacjonarnego albo online.

Loesje International, warsztaty poza
Polską:
loesje@loesje.org
Jeśli wartości praktykowane przez
Loesje są ci bliskie i chcesz włączyć się
w działania, zapraszamy na dowolne
warsztaty – poznasz ideę Loesje
w praktyce i dowiesz się, jakie są
możliwości zaangażowania się w lokalne
projekty.
Od października 2019 roku Loesje w Polsce
działa jako organizacja pozarządowa:
Fundacja Loesje Polska
KRS 0000811527
www.loesje.pl
Jeśli cenisz teksty i działania Loesje,
możesz wesprzeć nasze działania
darowizną na cele statutowe:
84 2130 0004 2001 0989 0542 0001
15

