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Jednostki samorządowe
Projekt: „Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – Perły Architektury Chasydów – utworzenie
Ośrodka Spotkania Kultur”

Nagroda

Gmina Dąbrowa Tarnowska Uzasadnienie: Gmina doprowadziła do renowacji, znajdującego się w stanie ruiny, budynku synagogi chasydzkiej i

utworzenia w nim nowoczesnego Ośrodka Spotkania Kultur. Ideą Ośrodka jest łączenie kultur ważnych dla
regionu: żydowskiej, chrześcijańskiej, ludowej oraz mieszczańskiej. Synagoga pełni funkcje muzealne, jest
miejscem lekcji historii i regionalizmu, warsztatów, koncertów, spektakli teatralnych, spotkań Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Projekt angażował społeczność lokalną na etapie projektowania inwestycji oraz opracowywaniu
wystaw tematycznych.
Projekt: „Żuławski Tulipan "

Wyróżnienie

Urząd Gminy Pruszcz
Gdański

Uzasadnienie: Urząd współorganizuje coroczne święto "Żuławski Tulipan", podczas którego mieszkańcy układają
kwiatowe dywany, co roku o innej tematyce. Odbywa się konkurs na najładniejszą kompozycję własną, a także
pokazy spadochroniarskie, degustacje potraw regionalnych, koncerty, występy dzieci i młodzieży, pokazy
fajerwerków.
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Wyróżnienie

Gmina Sułkowice

Urząd Gminy Kolno

Urząd Gminy i Miasta
Dobczyce

woj. małopolskie

Magdalena Majewska – Bielicka
Inspektor ds. promocji gminy i
public relations
pruszczgdanski.pl
woj. pomorskie
Joanna Gatlik-Kopciuch
Inspektor ds. promocji

Uzasadnienie: Od 6 lat Gmina organizuje Jarmark „Sułkowicka Jesień” jako forum wymiany doświadczeń oraz
prezentacji dorobku organizacji i stowarzyszeń działających w gminie. Jednocześnie, jest to odrodzenie
miejscowej 140-letniej tradycji jarmarków. Jarmark ma na celu promocję elementów lokalnej kultury oraz
aktywizację i integrację społeczności lokalnej.

www.sulkowice.pl

Uzasadnienie: Urząd doprowadził do rozbudowy i modernizacji trzech świetlic wiejskich, mieszczących się w
dawnych remizach strażackich. Zniszczone budynki zostały zmienione w nowoczesne obiekty instytucji kultury.
Pozwoliło to na rozszerzenie działalności działających w nich instytucji: Gminnej Biblioteki oraz Ośrodków
Kultury. Dodatkowo, sieć wyremontowanych świetlic jest elementem utworzonego w 2011 r. Centrum Kultury
Gminy Kolno.
Projekt: „Wypas w Dobczycach”

Wyróżnienie

www.dabrowatar.pl

Projekt: „Integracyjne spotkania stowarzyszeń, organizacji, pasjonatów i artystów Gminy Sułkowice –
Jarmark Sułkowicka Jesień”

Projekt: „Rozbudowa i modernizacja trzech świetlic wiejskich”.

Wyróżnienie

Krzysztof Orwat
Kierownik Referatu Promocji,
Kultury i Informatyzacji

Uzasadnienie: Urząd był organizatorem projektu "Wypas w Dobczycach", mającego wypromować kozy jako
symbolu miasta, a wyrobów z koziego mleka jako produktów lokalnych. Wśród przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych rozpisano konkurs na zbudowanie modelu kozy i wymyślenie jej historii. Finałem konkursu była
uroczysta Parada Kóz, połączona z piknikiem dla mieszkańców. W trakcie pikniku prezentowano wyroby
lokalnych twórców, odbywały się konkursy i zabawy, których tematem przewodnim była koza.

woj. małopolskie

Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
www.gminakolno.pl
woj. podlaskie
Sabina Cygan
pracownik Referatu Promocji
www.dobczyce.pl
woj. małopolskie

Samorządowe instytucje kultury
Projekt: „Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"”

Nagroda

Filharmonia Łódzka im.
Artura Rubinsteina

Uzasadnienie: Filharmonia prowadzi Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski", który obejmuje
cykl koncertów i różnych wydarzeń towarzyszących, w tym warsztatów. Przez okres wakacji letnich w około
dwudziestu miejscowościach regionu odbywają się muzyczne spotkania. W ich przygotowaniu zaangażowani są
mieszkańcy odwiedzanych miejscowości (tworzenie scenariuszy spotkań festiwalowych, uczestnictwo w
koncertach i warsztatach mieszkańców).

Projekt: „Wędrująca Estrada 2013”

Wyróżnienie

Zamojski Dom Kultury

Uzasadnienie: Celem projektu "Wędrująca Estrada 2013" było zaangażowanie mieszkańców
do aktywnego uczestnictwa w projektach artystycznych - łączących wychowanie przez sztukę
ze wspólną zabawą (warsztaty teatralne, cyrkowe, muzyczne, plastyczne). Projekt stworzył także przestrzeń do
spotkania z Radnymi Miasta, Zarządami Osiedla, przedstawicielami instytucji państwowych i pozarządowych, co
umożliwiło poszukiwanie wspólnych rozwiązań istniejących problemów i wypracowanie dobrych modeli działań.

Projekt: „Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych "

Wyróżnienie

Tarnogrodzki Ośrodek
Kultury

Uzasadnienie: Ośrodek jest organizatorem Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych. Sejmiki są spotkaniami,
mającymi na celu prezentację dorobku wiejskich zespołów, doskonalenie ich kompetencji teatralnych,
poszerzanie wiedzy o teatrze, dramacie a przede wszystkim o kulturze ludowej. Zespoły, które wzięły udział
zaprezentowały sztuki teatralne oraz widowiska obrzędowe z różnych regionów Polski.

Katarzyna Kwiatkowska
Pracownik działu Rozwoju i
Reklamy
www.filharmonia.lodz.pl
woj. łódzkie

Marta Czerwieniec
koordynatorka projektu
zdk.zamosc.pl
woj. lubelskie

Renata Ćwik
Dyrektor Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury
www: tok.lbl.pl
woj. lubelskie

Projekt: „Cykl działań - COOLturalne Stronie na maksa "

Wyróżnienie

Centrum Edukacji,
Turystyki i Kultury w
Stroniu Śląskim

Uzasadnienie: Centrum przeprowadziło cykl działań pt. "COOLturalne Stronie na maksa"
na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej poprzez projekty kulturalno-edukacyjne. Podczas
Międzynarodowych Tradycji Wielkanocnych mieszkańcy Polski, Czech i Węgier prezentowali narodowe zwyczaje
wielkanocne. Zorganizowano tematyczne spotkania polsko-czeskie: Czerwcowy Plac Zabaw, Polsko – Czeska
Strońska Drezyniada.

Jakub Chilicki
Dyrektor
www.cetik.stronie.pl
woj. dolnośląskie

Wyróżnienie

Gimnazjum nr 3 im.
Żołnierzy Armii
Krajowej w Nysie

Projekt: „Teatr „KATHARSIS” w Gimnazjum nr 3 w Nysie”
Uzasadnienie: Działający przy Gimnazjum teatr "Katharsis" aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i miasta.
Współpracując z różnymi instytucjami w gminie, organizuje inscenizacje, spotkania
z ciekawymi ludźmi, teatr uliczny, konkursy recytatorskie, happeningi. Teatr uczestniczy także
w szerszych projektach, jak: Europejskie Dni Dziedzictwa, cyklu spektakli „Byśmy rozumieli
i pamiętali”.

Barbara Herman
Dyrektor
www.g3nysa.wodip.opole.pl
woj. opolskie

Organizacje pozarządowe lub grupy obywateli
Projekt: „Razem możemy więcej- wspólne działania mieszkańców Borówka przy tworzeniu Skansenu Maszyn
i Urządzeń Rolniczych oraz przy organizacji I Pikniku Borówkowego”

Nagroda

Mieszkańcy Borówka

Uzasadnienie: Mieszkańcy Borówka zaangażowali się w stworzenie we wsi Skansenu Maszyn
i Urządzeń Rolniczych, a także w organizację różnych przedsięwzięć na jego terenie. Dzięki pracy społecznej
wszelkie koszty projektu zostały znacznie zminimalizowane. Wraz z otwarciem Skansenu zainicjowano cykliczną
imprezę - I Piknik Borówkowy, będący formą promocji historii i kultury Borówka. Teren skansenu jest w dalszym
ciągu rozbudowywany, planowane jest m.in. utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej.

Czesław Suchacki
Sołtys wsi Borówek
facebook- sołectwo Borówek
woj. dolnośląskie

Projekt: „Muzeum Powozów Galowice –nowatorskim centrum kultury”

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Muzeum Powozów
Galowice

Liczi

Stowarzyszenie Animacji
Kultury Pogranicza
"Folkowisko"

Uzasadnienie: Muzeum Powozów Galowice, założone w roku 2011, prezentuje kolekcję pojazdów
zaprzęgowych (prawie 60 obiektów) w przestrzeni odrestaurowanego spichlerzu
z XVIII w. Placówka organizuje takie wydarzenia jak: koncerty, Święto Dyliżansu, promocje książek, spotkania
z historykami i kolekcjonerami, darmowe spektakle profesjonalnych teatrów dla dzieci, wystawy znanych
artystów polskich, warsztaty plastyczne i rzemieślnicze. Z inicjatywy Muzeum powstała, złożona z
mieszkańców wsi, Grupa Odnowy Galowic.

Iwona Rosiak
Dyrektor Muzeum

Projekt: „Okno na teatr”

Izabella Gawęcka
Koordynatorka projektu

muzeumgalowice.pl
woj. dolnośląskie

Uzasadnienie: Grupa "Liczi" przeprowadziła wieloetapowe warsztaty teatralne dla młodzieży, które miały na celu
rozwój postaw tolerancji. Na ich podstawie, młodzież stworzyła własny spektakl tematyczny, z którym następnie
www.facebook.com/OknoNaTeatr
jeździła do pobliskich miejscowości, gdzie prowadziła również warsztaty teatralne. Odwiedzone miejscowości były
promowane podczas finału podsumowującego w Krasnymstawie. Rezultaty projektu zostały zaprezentowane na woj. lubelskie
kilku festiwalach.
Projekt: Działania kulturalne i społeczne Stowarzyszenia Animacji
Kultury "Folkowisko.”
Uzasadnienie: Stowarzyszenie prowadzi działania mające na celu przełamywanie stereotypów
dotyczących kultury ludowej i ukazanie jej bogactwa, szczególnie skupiając się na promocji regionu
Roztocza. W ciągu ostatniego roku zrealizowało: plenery fotograficzne, koncerty warsztaty, debaty,
kampanię społeczną "Jestem ze wsi" (ok. 1 mln. odbiorców), III Festiwal Kultury Pogranicza
"Folkowisko", akcje czyszczenia krzyży, oraz współorganizowało Dzień Gorajca.

Maciej Piotrowski
Prezes Stowarzyszenia
folkowisko.pl
woj. podkarpackie

Projekt: „Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek.”

Wyróżnienie

Fundacja Ogólnopolski
Festiwal Kolęd I
Pastorałek

Uzasadnienie: Fundacja jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek,
w którym biorą udział zespoły z Polski, Ukrainy i Białorusi. Do różnych ośrodków eliminacyjnych co roku
zgłasza się ok. 2000 zespołów. Najlepsze występują w Będzinie, podczas trzydniowych przesłuchań.
Festiwal jest realizowany siłami społecznymi - przy pomocy ponad stu wolontariuszy.

ks. Piotr Pilśniak
Prezes Fundacji
www.ofkip.pl
woj. śląskie

Osoby indywidualne
Projekt: „Odrestaurowanie XVIII – wiecznego młyna wodnego i otwarcie Izby Tradycji Młynarskich w Kuźniczysku.”

Nagroda

Ewelina i Mariusz
Gryniukowie

Uzasadnienie: Państwo Gryniukowie odrestaurowali, na własny koszt, XVIII - wieczny młyn wodny i utworzyli w nim Izbę Tradycji Młynarskich. W
Izbie prezentowane są maszyny, urządzenia i przedmioty wykorzystywane przy produkcji mąki. Młyn jest miejscem spotkań mieszkańców i gości
oraz różnotematycznych warsztatów. Kandydaci są również założycielami „Stowarzyszenia Przyjaciół Kuźniczyska”.

www.mlyn.kuzniczysko.pl
woj. dolnośląskie
Projekt: „Teatr Na Pograniczu”

Wyróżnienie

Aneta Ćwieluch

Uzasadnienie: Pani Aneta Ćwieluch działa na terenie Pogranicza organizując amatorski ruch teatralny. Jest założycielką trzech grup teatralnych:
„KORALE”- teatr dziecięcy; „DZIEWIĄTKA”- teatr młodzieżowy „ OKULAR”- teatr dorosłych. Pani Aneta jest również pomysłodawcą i organizatorem
dwóch festiwali teatralnych: „Młodzieżowe Zatargi Teatralne” oraz Festiwalu Otwartych Propozycji Artystycznych „FOPA”.

woj. dolnośląskie

Projekt: „W młodości siła.”

Wyróżnienie

Katarzyna Muszyńska

Uzasadnienie: Pani Katarzyna Muszyńska zaangażowała mieszkańców w realizację projektu Fundacji Orange - powstania pracowni multimedialnej
Pracownia Orange. Mieszkańcy wspólnymi siłami wyremontowali pomieszczenie pracowni, zorganizowali również zbiórkę książek „Nie wyrzucaj,
przynieś”, dzięki której powstała w niej biblioteczka. Pracownia stała się wiejskim miejscem spotkań, umożliwiła mieszkańcom wsi dostęp do nowych
technologii informacyjnych oraz zaktywizowała ich do działań na rzecz wsi

www.facebook.com/PracowniaOrangeSzczepanek
woj. opolskie

Wyróżnienie

Renata BorowieckaGutsze

Projekt: „Bory Tucholskie – na szlaku mody”
Uzasadnienie: Pani Renata Borowiecka-Gutsze - kreatorka mody, stylistka, działaczka społeczna - jest autorem projektu "Bory Tucholskie - na szlaku
mody", którego celem była popularyzacja haftu borowiackiego. Pod jej opieką wolontariuszki zaprojektowały kolekcję mody współczesnej z
elementami tradycyjnego haftu. Kolekcja była pokazywana podczas kilku wydarzeń: profesjonalnej imprezie modowej, imprezie masowej oraz
imprezie folklorystycznej.

www.facebook.com/pages/Bory-Tucholskie-na-szlaku-mody
woj. kujawsko-pomorskie
Marek Ślusarz
Wyróżnienie

Projekt: „Całokształt działalności”
Uzasadnienie: Pan Marek Ślusarz jest inicjatorem różnorodnych działań aktywizujących mieszkańców warszawskiej dzielnicy Muranów, mających na
celu zbudowanie ich identyfikacji z dzielnicą poprzez upowszechnienie wiedzy o historii miejsca i przedwojennych jego mieszkańcach, czyli
społeczności żydowskiej. Zrealizowane projekty obejmują: organizowanie wystaw plenerowych, występów, pikników, warsztatów aktorskich,
powstanie lokalnej gazetki "Jeden Muranów", powstanie Klubu „Biała na Miłej”. W projektach uczestniczyło szerokie grono mieszkańców we
współpracy z różnymi instytucjami.

www.1muranow.pl www.wspolnotamila22.pl
woj. mazowieckie

