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Justyna Kulikowska 

Urodzona w 1984 roku w Sejnach. Absolwentka Religioznawstwa i 

Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellooskiego w Krakowie. 

Prezes Stowarzyszenia Origo i Wiceprezes Koła Gospodyo Wiejskich w 

Półkotach.  

Po studiach wróciłam do mojej rodzinnej wsi na pograniczu polsko-

litewskim, gdzie mieszkam z mamą i synkiem Tomkiem. Od 7 lat działam 

aktywnie w Stowarzyszeniu Origo jako fundraiser  i koordynator 

projektów kulturalnych, edukacyjnych i proekologicznych skierowanych 

do dzieci i młodzieży (m.in. w ramach ogólnopolskich programów Równad Szanse, Lato w Teatrze, 

Seniorzy w Akcji, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Zabawa to poważna sprawa- IKEA, 

Partnerstwo dla książki- Instytut Książki). Staram się wsłuchiwad w potrzeby otoczenia a później 

dokonywad zmian wspólnie przekraczając ograniczenia. 

Na co dzieo pracuję jako wychowawca w Placówce wsparcia dziennego w Sejnach, gdzie realizuję 

programy profilaktyczne i animacyjne skierowane do dzieci i młodzieży m.in z rodzin z problemem 

alkoholowym i przemocy.  Dzięki moim staraniom projektowym Placówkę udało się przenieśd z 

piwnicy, wyremontowad i kompleksowo doposażyd o niezbędne meble, zabawki i sprzęt 

multimedialny, a także zapewnid dzieciom program codziennego dożywiania, przesiewowe badania 

wzroku, liczne wyjazdy i warsztaty artystyczne. Współpracuję z samorządem (Miasto Sejny, Powiat 

Sejneoski) i lokalnymi instytucjami w zakresie cyklicznych działao prospołecznych i kulturalnych m.in. 

założenie wraz z młodzieżą grupy animatorów zabawy, otwarcie ogólnodostępnego ogrodu 

społecznego przy Ośrodku Kultury w Sejnach, "Dzieo Sąsiada" w Sejnach, Akcja EkoWalentynki- Sejny 

kochają recykling!,  Akcja bookcrossing'owa "Zaczytani.org". Od ubiegłego roku organizuję wraz z 

lokalną młodzieżą polską i litewską międzynarodowy festiwal "Muzyka Obojga Narodów" promujący 

młodych niezależnych artystów i wymianę kulturalną obu sąsiadujących krajów. Swoje działania 

animacyjne w Sejnach zaczynałam od amatorskiego teatru dziecięcego, a dziś współorganizuję 

kolejne edycje programu Lato w Teatrze gdzie spotykają się twórczo na scenie dzieci, młodzież  i 

podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach.  

Moje główne działania skupiają się na wyrównywaniu szans lokalnych dzieci i młodzieży, działalności 

kulturalnej, a także wspieraniu oddolnych inicjatyw społecznych skierowanych w szczególności do 

kobiet ( m.in założenie Koła Gospodyo Wiejskich w mojej rodzinnej wsi). Jestem finalistką Nagrody 

Super Samorząd 2018 w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego za współpracę z Miastem Sejny 

oraz laureatką IV Olimpiady Aktywności Wiejskiej- konkursu promującego lokalną aktywnośd 

obywatelską w województwie podlaskim. Dwukrotnie byłam nominowana do tytułu Osobowości 

Roku (2017,2019) przez Gazetę Współczesną i Kurier Poranny w kategorii działalnośd charytatywna i 

społeczna.  

Moja pasja to fotografowanie przyrody, która jest na Sejneoszczyźnie nadal dzika i piękna.  

Linki do działań:  

1) Projekt ekologiczny "Zabawa to poważna sprawa" 

https://www.youtube.com/watch?v=h0auKxd9gdY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=h0auKxd9gdY&feature=youtu.be
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2) Festiwal Muzyka Obojga Narodów 

https://www.facebook.com/justys.kulikowska/videos/10156777084489426/ 

3) Strona www Stowarzyszenia Origo (trzeba rozwijad zakładkę "starsze wpisy" aby zobaczyd 

wszystkie projekty)   http://www.origo.sejny.pl/ 

4) Fanpage Stowarzyszenia Origo (aktualności)   https://www.facebook.com/origosejny/ 

5) Blog świetlicowy prowadzony przez dzieci: http://swietlicasejny.blogspot.com/ 

Dotychczasowe inicjatywy non- profit Stowarzyszenia Origo:  

1.  Projekt "Legendarne Sejny" (2013)- PO FIO, Sokólski Fundusz Lokalny 
2. "Sejneoszczyzna oczyma młodego pokolenia"(2013)- LGD Sejneoszczyzna 
3. "Eko Walentynki Samsung" (2013,2014,2017)- Samsung 
4. "Teatr Bajkonik"(2015)- Urząd Miasta Sejny 
5. "Warsztaty protokołu dyplomatycznego dla Młodzieżowej Rady Miasta Sejny"(2015)- 

Sponsor IDS-BUD. SA z Warszawy 
6. "Promocja dobrych praktyk rewitalizacji terenów przyrzecznych"(2015)- Sponsor IDS-BUD.SA 

z Warszawy 
7. "Archiwum Miejsko-Gminne: (2016)- Starostwo Powiatowe w Sejnach 
8. "Podziel się wspomnieniem" (2017)- Starostwo Powiatowe w Sejnach 
9. "Strefa uśmiechu-sejneoska inicjatywa młodzieżowa"- Polsko-Amerykaoska Fundacja 

Wolności, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Miasto Sejny 
10. "Głosy naszego miasta" (2018)- Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę, Polsko-Amerykaoska 

Fundacja Wolności 
11. "Niepodległe Sejny" (2018)- Fundacja Okno na wschód, FIO 
12. Warsztaty edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych w gminie Sejny (2016, 2017) 
13. "Świetlico-otwórz się!"(2016)- Fundacja Banku Zachodniego WBK, Urząd Miasta Sejny 
14. "Nie próbuję, nie częstuję" (2016)- Urząd Miasta Sejny 
15. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez 

wychowawcę"(2016)- Urząd Miasta Sejny 
16. "Spotkajmy się w Święta"(2016)- Urząd Miasta Sejny 
17. "Placówka wsparcia dziennego w Sejnach (2017)- Urząd Miasta Sejny 
18. "Klubokawiarnia w Sejnach"(2017)-Fundacja PZU, Starostwo Powiatowe w Sejnach 
19. "Klubokawiarnia w Sejnach- pomóżmy świetlicy uciec z piwnicy"(2017)-Fundacja Potrafisz 

Polsko! 
20. "Żółty Talerz" (2017, 2018, 2019)- Kulczyk Foundation 
21. "Pajacyk dożywia dzieci w wakacje"(2017)-Polska Akcja Humanitarna 
22. "Rodzinne Lato w Klubokawiarni w Sejnach" (2017)- Centrum dla Rodziny, Instytut Zachodni 
23. "Danone podziel się posiłkiem" (2017)- Bank Żywności Suwałki-Białystok, Fundacja Danone 

Dzieciom 
24. "Pracownia wyobraźni" (2018)- Fundacja Przyjaciółka 
25. "Zobacz lepszą przyszłośd" (2018)- Fundacja Przyjaciółka, Grupa Essilor 
26. "Zabawa to poważna sprawa" (2019)- IKEA Retail 
27. "Młodzież w działaniu" (2019)-Fundacja Przyjaciółka 
28. "Ogród, który łączy ludzi"(2019)-Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności, Polska Fundacja 

Dzieci i Młodzieży 
29. "Muzyka Obojga Narodów"(2019)-Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 
30. "Placówka wsparcia dziennego (2020)- Miasto Sejny 
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