
 

Jarek Marciniak (46) 

 
Od 31 lat animator głownie aktywności młodych  

( od 22 lat działalność społeczna związana  

z Gorzowem). Laureat ogólnopolskiego Konkursu 

im. Heleny Radlińskiej na animatorów społecznych 

w 2011 roku. Założyciel i prezes wielu organizacji 

pozarządowych w tym m. in. Federacji Lubuskich 

Organizacji Pozarządowych, Fundacji Rozwoju 

Wolontariatu Młodzieżowego czy Gorzowskiego 

Stowarzyszenia Studentów „GieSS” 

Pomysłodawca i koordynator Fabryki Aktywności 

Młodych FAM i akcji realizowanych w ramach tego 

projektu m.in.: ”Magazyny Św. Mikołaja”, ”15 

lutego Dzień Miłości do Siebie”, „Kopalnie 

Czekolady” i „Łatającej Wytwórni Waty 

Cukrowej”. Powołał do życia Miasteczko 

Aktywności Młodych i Mikołajowe Centrum 

Pocztowe. Pomysłodawca projektu „Polska 

Fabryka Dobra”,  Akademii Aktywności Młodych, i szeregu innych nowatorskich 

form promocji wolontariatu młodzieżowego w Polsce. Autor wielu programów, 

konkursów i happeningów takich jak „Uczmy się pomagać sobie”, „Poszukiwany 

Poszukiwana”, czy też „Pomiar Aktywności w Wydychanym Powietrzu”. 

Założyciel Ruchu Społecznego „Gorzów Bezpieczna Przystań” i „Gorzów dla 

Seniorów”. Pionier organizowania akcji aktywizujących młodzież w Centrach 

Handlowych. Przeprowadził ponad 3000 prelekcji promujących wolontariat wśród 

młodzieży szkolnej i studentów.  Delegat z ramienia „GieSS” do Polskiej Rady Młodych. 

Instruktor terapii uzależnień, wieloletni działacz Ruchu Trzeźwościowego 

specjalizujący się w pomaganiu rodzinom dotkniętym uzależnieniem. Lubuski 

delegat do Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego. W młodości sportowiec, 

kabareciarz, harcerz i najmłodszy w historii PZM przewodniczący klubu 

motorowego.  

 

Wyszczególnienie działalności społeczno – animatorskiej w poszczególnych 

latach: 

2015 

 Koordynator projektu „Polska Fabryka Dobra 2015” 

 Założyciel „Federacji Lubuskich Organizacji Pozarządowych” 

 Pomysłodawca i koordynator projektu „Gorzów dla Seniorów” 

 Koordynator działań Lubuskiego Instytutu Aktywności Obywatelskiej i Fabryki 

Aktywności Młodych  

2014 

 Inicjator projektu „Gorzowska Karta Seniora” 

 Założyciel „Lubuskiego Instytutu Aktywności Obywatelskiej” 

 Koordynator projektu „Polska Fabryka Dobra”  



 Koordynator projektu z ramienia FAM „Akademia Animacji klatka po klatce” 

 Koordynator projektu „Poszukiwany Poszukiwana” Polska 

 Lider i koordynator działań Ruchu Społecznego „Gorzów Bezpieczna Przystań” i 

Kuźni Gorzowskich Organizacji Pozarządowych. 

 Koordynator projektu „Pociąg do Aktywności Obywatelskiej” oraz „Wioska 

Aktywności Obywatelskiej” 

2013 

 Koordynator projektu „Akademia Dojrzałego Człowieka + 60” 

 Współtwórca i koordynator I Gorzowskich Senioraliów. 

 Pomysłodawca i koordynator rozpoczętych w sierpniu przygotowań do 

zorganizowania w 2014 r. Konkursy „Poszukiwany Poszukiwana” w 16 

województwach 

 Pomysłodawca powołania do życia Kabaretu „FAMY”   

 Autor inicjatywy społecznej podnoszącej problem nagannego gospodarowania 

środkami miejskimi w sferze społecznej głównie ochrony naszych dzieci i młodzieży 

przed uzależnieniami w Gorzowie Wlkp. Inicjator Ruchu Społecznego „Gorzów 

Bezpieczna Przystań” 

 Członek Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu im. Heleny Radlińskiej na animatorów 

społecznych w 2013 roku. 

 Koordynator projektu Fabryka Aktywności Młodych oraz Akademii Aktywności 

Młodych i Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana w Województwie Lubuskim 

 Koordynator akcji „Gorzów Fabryką Dobra” i 10 edycji „Magazynów Świętego 

Mikołaja” 

 Wolontariusz WOSP  

2012 

 Autor inicjatywy społecznej podnoszącej problem narkomanii wśród gorzowskiej 

młodzieży.  

 Koordynator budowy „Miasteczka Aktywności Młodych”, na 9 największych 

lubuskich imprezach m.in. na Woodstock,  Winobraniu w Zielonej Górze, Jarmarku 

Joanitów w Łagowie, czy też podczas Święta pieczonego kurczaka w Deszcznie. 

 Członek Kapituły Konkursu im. Heleny Radlińskiej na animatorów społecznych  

w 2012 roku. 

 Koordynator akcji „Magazyny Świętego Mikołaja”, „Lubuskie Kopalnie 

Czekolady”, „15 lutego Dzień Miłości do Siebie” i „Fabryki Dobra” 

 Koordynator projektu Fabryka Aktywności Młodych oraz Akademii Aktywności 

Młodych i Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana w Województwie Lubuskim 

 Wolontariusz WOSP  

2011 

 Laureat ogólnopolskiego Konkursu im. Heleny Radlińskiej na animatorów 

społecznych w 2011 roku. 

 Realizator projektu „Wolontariat łączy Pokolenia”  

 Koordynator akcji „Magazyny Świętego Mikołaja”, „Lubuskie Kopalnie Czekolady” 

i „15 lutego Dzień Miłości do Siebie” i „Fabryki Dobra” 

 Koordynator projektu Fabryka Aktywności Młodych, Akademii Aktywności 

Młodych i Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana” oraz Miasteczka Aktywności 

Młodych w Województwie Lubuskim 

 Wolontariusz WOSP  

2010 

 Założyciel Fundacji Fabryka Aktywności Młodych. Projekt FAM stał się 

przedsięwzięciem mającym osobowość prawną.  



 Założyciel Fundacji Rozwoju Wolontariatu Młodzieżowego, powołanej do 

wspierania inicjatyw młodzieżowych w ramach programu „Młodzież w Działaniu” 

 Koordynator z ramienia „GieSS” wspierający realizację projektu „Fanatyków 

Buchających Garów”  

 Koordynator budowy „Miasteczka Aktywności Młodych na Woodstock 2010” 

 Koordynator akcji „Wały Przeciwpowodziowe - zbiórka dla gminy Połaniec”,  

„Lubuskie Kopalnie Czekolady” i „15 lutego Dzień Miłości do Siebie”  

i „Magazyny Św. Mikołaja” 

 Delegat  z ramienia „GieSS” do Polskiej Rady Młodych 

 Koordynator projektu Fabryka Aktywności Młodych, Akademii Aktywności 

Młodych oraz Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana” w Województwie Lubuskim  

 Wolontariusz WOSP  

2009   

 Koordynator projektu „FAM 30 Gmin” aktywizującego młodzież w 30 gminach 

północnej części województwa lubuskiego.  

 W ramach projektu „FAM 30 Gmin”, przeprowadził 800 prelekcji w szkołach 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w/w gmin. 

 Twórca Akademii Aktywności Młodych, Alei Gwiazd i Konkursu „Poszukiwany 

Poszukiwana” który był realizowany na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 Pomysłodawca Miasteczka Aktywności Młodych które po raz pierwszy postawione 

zostało na Przystanku Woodstock 2009  

 Pomysłodawca akcji „Fabryka Dobra”. 

 Koordynator akcji przeprowadzanych w ramach projektu FAM: „15 lutego Dzień 

miłości do Siebie”, „Kopalnie Czekolady”, „Latająca Wytwórnia Waty 

Cukrowej”, „Magazyny Świętego Mikołaja”, „Aleja Gwiazd” oraz „Mikołajowego 

Centrum Pocztowego” 

 Szkoleniowiec i specjalista ds. promocji i rekrutacji podczas realizacji projektu 

„Nasze jutro w naszych rękach” 

 W pierwszej połowie 2009 roku, w ramach projektu FAM Gorzów, przeprowadził 

400 prelekcji w gorzowskich szkołach i na uczelniach 

 Wolontariusz WOSP  

2008  

 w ramach promocji projektu FAM przeprowadził ponad 400 prelekcji,  

w gorzowskich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

 Koordynator akcji przeprowadzanych w ramach projektu FAM: „15 lutego Dzień 

miłości do Siebie”, „Kopalnie Czekolady”, „Magazyny Świętego Mikołaja” oraz 

„Mikołajowego Centrum Pocztowego” 

 Redaktor gorzowskiej gazety studenckiej „ Uśmiechnij się” 

 Pomysłodawca happeningu „Pomiaru Aktywności w Wydychanym Powietrzu  

u Lubuszan” 

 Pomysłodawca akcji „Latająca Wytwórnia Waty Cukrowej. 

2007  

 Pomysłodawca akcji 15 lutego „Dzień Miłości do Siebie” oraz „Mikołajowego 

Centrum Pocztowego” 

 Twórca „Wielkiej Księgi Uśmiechniętych Dzieci” 

 Współtwórca i redaktor pierwszej gorzowskiej gazety studenckiej „ Uśmiechnij się” 

 Koordynator projektu fam I akcji „15 lutego Dzień Miłości do Siebie”, „Kopalnie 

Czekolady” i „Magazyny Św. Mikołaja” 

 

 



2006-2008 

 Przeprowadził ponad 600 prelekcji na gorzowskich uczelniach propagując działania 

„GieSS” i pobudzając aktywność studencką w Gorzowie Wlkp. 

2006-2008 

 Autor zintegrowanego programu pod nazwą „Młodzi Gorzowianie wizytówką 

naszego miasta”, realizowanego przez GieSS w pierwszych 2 latach jego 

działalności, będącego podwaliną pod obecne działania. 

 Współorganizator pierwszych w Gorzowie studenckich grup samopomocowych dla 

DDA  

2006    

 Pomysłodawca i współtwórca Gorzowskiego Stowarzyszenia Studentów „GIESS”  

 Koordynator FAM i akcji „Bale Czekoladowe” i „Magazyny Świętego Mikołaja” 

2005-2007 

 2005 – 2007 - delegat z ramienia woj. Lubuskiego i członek komisji rewizyjnej 

Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego. 

2005  

 Pomysłodawca prawdopodobnie najsłodszej akcji w Polsce pod nazwą „Bale 

czekoladowe”, która w 2008 roku przeistoczyła się w „Kopalnie Czekolady”  

 Koordynator FAM i akcji „Bale Czekoladowe” i „Magazyny Świętego Mikołaja” 

2004-2007 

 Autor projektu „ Uczmy się pomagać sobie” realizowanego w latach 2004-2007 

przez Fundację Empatia w gorzowskich gimnazjach. Osiągnięcia tego programu 

stały się fundamentem dla projektu Fabryka Aktywności Młodych. 

 W ramach tego projektu przeprowadził ponad 800 prelekcji w szkołach 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  w Gorzowie Wlkp. 

2004  

 Założyciel i prezes Fundacji Empatia, 

 Pomysłodawca projektu Fabryka Aktywności Młodych (FAM) 

 Pomysłodawca i koordynacja pierwszej akcji FAM „Magazyny Świętego Mikołaja” 

2003-2005 

 Współpraca z zielonogórskim oddziałem Banku Żywności. Koordynator filii banku  

w Gorzowie Wlkp. 

 Organizator zbiórek żywności na terenie Gorzowa i koordynator dystrybucji 

żywności wśród potrzebujących w Gorzowie Wlkp. i okolicach 

2002-2003 

 Wolontariusz w Stowarzyszeniu Brata Alberta. Otworzył i prowadził punkt 

konsultacyjny, zajmujący się problemem uzależnienia wśród klientów 

Stowarzyszenia.  

1999-2002 

 Prowadził punkt konsultacyjny, zajmujący się problemem uzależnienia w rodzinie  

w Klubie Abstynenta „24 godziny” 

1996-2005 

 Ukończył szereg szkoleń związanych ze skutecznym pomaganiem rodzinom 

dotkniętym uzależnieniem (przede wszystkim współuzależnionym i DDA), oraz 

przygotowujących do roli animatora w lokalnym środowisku. Najważniejsze       

z nich to:  

 PRO ( Program Rozwoju Osobistego),  

 SPP ( Studium Pomocy Psychologicznej)  

 STU ( Studium Terapii Uzależnień) 

 



 

1996-2012 

 Założyciel i prezes Stowarzyszenia Klubu Abstynenckiej Pomocy Kryzysowej        

„ Szklany Dom”, które w 2002 r. zmieniło nazwę na Ośrodek Promocji Wiedzy       

o Uzależnieniach „Feniks”  

1996 

 Uzyskał pozwolenia władz miejskich Gorzowa na zagospodarowanie pustostanu przy 

ul. Sikorskiego 50/7 (obecna siedziba „FAM”) i systematyczne przystosowywanie 

lokalu na potrzeby przyszłych działań. 

1994-2002 

 Wspierał Henryka Drubkowskiego, symbol gorzowskiego ruchu abstynenckiego przy 

budowie i działalności Klubu Abstynenta „24 godziny”  

w Gorzowie Wlkp.  

1993-2004 

 Zaangażował się w działania na rzecz pomagania rodzinom dotkniętym 

uzależnieniem 

1988-1991 

 Przewodniczący Klubu LZS „Motor” w Izbicy Kujawskiej.  

 

LO w Izbicy Kujawskiej 

 

1989 

 Ukończył kurs instruktora i sędziego piłki nożnej w Babimoście 

1987 

 Ukończył 3 klasę szybowcową w Aeroklubie Włocławskim 

1985-1989 

 Założyciel i lider Kabaretu Bez Nazwy (by nie ułatwiać jego identyfikacji 

ówczesnej SB), który działał w LO w Izbicy Kujawskiej i w tamtejszym GOK-u. 

1984-1992 

 Uprawiał sporty motorowe. 

 1986 – 1992 Lider sekcji motorowej klubu LZS „Motor” Izbica Kujawska. 

 1987 – 1992 Angażował się w rozwój tej dyscypliny sportu w okręgu Kujawsko-

Pomorskim.  

1984-1990 

 Harcerz - założyciel i lider harcerskiej drużyny motorowej, która zdobyła 

trzykrotnie Motorowego Mistrza Polski w Manewrach Techniczno Obronnych 

 

Szkoła podstawowa nr 7 w Gorzowie Wlkp. (obecnie gimnazjum nr 7) 

 

 Zuch, po prawdziwej przysiędze, która odbyła się na apelu na boisku szkolnym 

 Od 4 klasy - klasa sportowa i przygoda z siatkówką 


