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JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Historyczny Pochód
Borowiaków

Powiat Tucholski zorganizował paradę postaci historycznych związanych z powiatem tucholskim, angażując
mieszkańców w działania odkrywające historię, kulturę, obyczajowość tej ziemi. W korowodzie uczestniczy ok.
500 postaci w strojach z różnych epok, przygotowanych przez uczestników, należących do różnych grup
społecznych. Projekt stanowi promocję rzemiosła, kultury i sztuki lokalnej.

Gmina Czarny Bór
ul. XXX-Lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór

Budowa Centrum
Biblioteczno-Kulturalnego
w Czarnym Borze

Gmina Czarny Bór wybudowała Centrum Biblioteczno-Kulturalne dla mieszkańców gminy Czarny Bór. Jest to
nowoczesny obiekt w którym znajdują się: Gminna Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury, Placówka Wsparcia
Dziennego dla dzieci i młodzieży oraz sale warsztatowe służące mieszkańcom, lokalnym NGO na spotkania bądź
siedziby oraz podmiotom prywatnym. Stworzono dla środowiska wiejskiego centrum społeczne, integrujące
wszystkich mieszkańców i dającego poczucie wspólnoty lokalnej oraz bardzo dobre warunki do rozwoju różnych
inicjatyw społecznych i kulturalnych. Do roku 2014 gmina nie posiadała infrastruktury kulturalnej ani
bibliotecznej i korzystała z maleńkich sal udostępnionych przez szkołę.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

To Barbarki robota –
Urząd Miasta i Gminy w Serocku organizuje warsztaty rękodzielnicze z zakresu rzemiosł tradycyjnych, ginących
warsztaty rzemieślnicze na już zawodów dla mieszkańców w historycznej części miasta na podgrodziu. Inicjatywa przybliża historię miasta,
podgrodziu
daje bodziec do rozwoju artystycznego i integracji wokół wspólnych celów.

Powiat Tucholski
Starostwo Tucholskie
ul. Pocztowa 7
89-50 Tuchola

Rynek 21
05-140 Serock

Urząd Miejski w Lubniewicach Publikacja "Lubniewice
Jana Pawła II 51
sprzed lat"
69-210 Lubniewice

Urząd Miejski w Lubniewicach zainicjował i wydał publikację o losach obecnych mieszkańców gminy
zasiedlających obecnie zamieszkiwane tereny po 1945 r. aż po czasy współczesne, co w sposób trwały i znaczący
przyczyniło się do integracji lokalnej społeczności poprzez zaangażowanie mieszkańców w przygotowanie
albumu. Powstał też specjalny profil (Lubniewice sprzed lat) na portalu społecznościowym, gdzie na bieżąco
umieszczane są kolejne zdjęcia. Portal cieszy się dużym zainteresowaniem, przybywa kolejnych odbiorców,
którzy sami również dzielą się swoimi zdjęciami.

Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5/7
41-800 Zabrze

Urząd Miejski w Zabrzu od 2008 r. poprzez organizację Metropolitalnego Święta Rodziny, którego jest
pomysłodawcą i inicjatorem, pragnie zwrócić uwagę mieszkańców śląskich miast na ciągle zbyt mało
dostrzegane wartości życia rodzinnego. Chce także przypomnieć i spopularyzować Kartę Praw Rodziny
przedłożoną przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją
rodziny w świecie współczesnym. W działanie włączyły się gminy, powiaty, stowarzyszenia i organizacje
społeczne, a także osoby indywidualne. Bardzo szeroki ruch organizowania imprez: spotkań, koncertów,
kiermaszy, imprez rekreacyjno-sportowych, pikników rodzinnych czy konkursów tematycznych.

Metropolitalne Święto
Rodziny
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SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY
Miejska Biblioteka Publiczna
w Chrzanowie
ul. Broniewskiego 10c
32 - 500 Chrzanów

Biblioteka 2013-2014
miejscem nauki, rozrywki i
pamięci

Miejska Biblioteka Publiczna Chrzanowie wraz z siecią filii sołeckich prowadzi kompleksowe działania na rzecz
integracji, odkrywania lokalnej tożsamości i ogólnego rozwoju mieszkańców. W ramach projektu powstało
szereg ksiąg multimedialnych kilku miejscowości, wystawy, filmy, publikacje.

Wolskie Regionalia

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola zrealizowała trudne do przeprowadzenia w dużym mieście działanie na
rzecz zachowania pamięci mieszkańców warszawskiej dzielnicy Wola, szczególnie dotkniętej tragiczną historią
w czasie II wojny światowej, w powiązaniu z 70-leciem likwidacji getta warszawskiego.

Miejskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 12-14
85-056 Bydgoszcz

Rzeka wspomnień

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy wykorzystało starą barkę do animowania i integracji rozproszonej
społeczności lokalnej rodzin wodniacko-szyperskich. Działania przyczyniają się do ochrony szeroko
rozumianego dziedzictwa kulturowego społeczności szyprów, reprezentantów ginącego fachu marynarza żeglugi
śródlądowej i przypomnienia mieszkańcom Bydgoszczy o ich wodnym dziedzictwie i tradycji.

Białołęcki Ośrodek Kultury
ul. Vincenta Van Gogha 1
03-188 Warszawa

Białołęcki Ośrodek Kultury realizuje bardzo nowatorski projekt społeczno-artystyczny, w którym mieszkańcy
3 Pokoje z kuchnią. Miejsce
tworzą i reżyserują swoje wspólne miejsce, decydują o jego charakterze i ofercie społeczno-kulturalnej "3 Pokoje
Aktywności Lokalnej
z kuchnią. Miejsce Aktywności Lokalnej". Projekt modelowy budzący duże zainteresowanie innych społeczności.

Skansen Łęczycka Zagroda
Chłopska
Kwiatkówek 26 A
99-100 Łęczyca

Skansen Łęczycka Zagroda Chłopska przeprowadził cykl imprez „Wariacje kolbergowskie na dwa regiony –
Ziemia Łęczycka i Kurpie” inicjując partnerską współpracę ludzi i instytucji wokół dziedzictwa lokalnej kultury w
Wariacje kolbergowskie na powiecie łęczyckim wokół skansenu, integrując środowiska artystyczne związane z tradycyjną sztuką.
dwa regiony – Ziemia
Obejmowały one m.in.: spotkanie kapel wiejskich, warsztaty tańców ludowych, wykłady nt. tradycji wiejskiej
Łęczycka i Kurpie
muzyki oraz wystawy fotografii. Przedsięwzięcie pobudzające lokalną twórczość w oparciu o rodzimą tradycję
artystyczną.

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE LUB GRUPY OBYWATELI
Partnerstwo na Rzecz
Aleksandrowa Łódzkiego
Plac Kościuszki 12
95-069 Aleksandrów Łódzki

Stowarzyszenie Kreatywne
Podlasie
ul. Zamenhofa 15
15-435 Białystok

Fundacja “Pogranicze”
ul. Piłsudskiego 37
16-500 Sejny, skr. poczt. 15
Koło Gospodyń Wiejskich
w Kamiance
Kamianka 65B
07-411 Rzekuń
Koszalińskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
plac Polonii
75-415 Koszalin

Partnerstwo na Rzecz
Aleksandrowa Łódzkiego

Partnerstwo wielu organizacji i instytucji na rzecz miejscowości, mające na celu podniesienie jakości życia
mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki poprzez urozmaicanie oferty kulturalno-społecznej.
Różnorodność form działania owocuje integracją wielopokoleniową i wewnątrzpokoleniową społeczności,
kultywowania dorobku artystycznego regionu, aktywizacji i współpracy z instytucjami i osobami
zaangażowanymi w działania Partnerstwa.

Węglowa - Społeczna
Koncepcja

Partycypacyjne opracowanie zagospodarowania wielkiego kompleksu powojskowego Węglowa w
Białymstoku przez szerokie grono mieszkańców. Rozpoczęte sporządzeniem „Białej Księgi Węglowej” –
popularyzatorskiej broszury opisującej teren, z wynikami badań społecznych i historycznych, poprzez cykl
otwartych warsztatów partycypacyjnych z udziałem kilkudziesięciu mieszkańców (100 godz.),
wypracowanie „Społecznej Koncepcji Węglowej”, zgłoszenie jej do budżetu partycypacyjnego i uzyskanie
dotacji na przeprowadzenie prac rewitalizacji miejsca na potrzeby kulturalne i rekreacyjne mieszkańców.

Filmowa Kolekcja Bajek
"Opowieści Krasnogrudzkie"

Projekt zachowania świadectwa historii. Projekt z udziałem uczniów szkół wiejskich, Litwinów i Polaków,
którzy mieli przeprowadzić wywiady z najstarszymi mieszkańcami Krasnogrudy (swoimi krewnymi),
często żywiącymi do siebie wzajemne urazy na tle historycznym. Zebrane wspomnienia, bajki, legendy i
przypowieści posłużyły za scenariusze w cyklu opowieści o dawnych dziejach i wierzeniach ludzi
Krasnogrudy. Powstało 8 filmów.

Przygotowanie
i wystawienie sztuki
pt. „Moralność Pani Dulskiej”

Koło Gospodyń Wiejskich przygotowuje wspólnie ze społecznością wiejską spektakle teatralne angażujące
szerokie grupy mieszkańców. Takim działaniem było wystawienie spektaklu "Moralność Pani Dulskiej".

Europejski Festiwal Filmowy
Integracja Ty i Ja

Europejski Festiwal Filmowy Integracja „Ty i Ja” jest jednym z nielicznych, cyklicznych wydarzeń
kulturalnych, w Polsce i w Europie, integrujących poprzez film i twórczość środowisko osób
niepełnosprawnych z pozostałą częścią społeczeństwa. Festiwal organizowany od 11 lat we współpracy
różnych instytucji, organizacji i środowisk (m.in. placówek szkolno-wychowawczych, zakładów karnych,
wolontariuszy, twórców filmowych, mediów i osób prywatnych).

VII EDYCJA DOROCZNEJ NAGRODY FRDL
LISTA LAUREATÓW

Osoba

Opis działania

OSOBY INDYWIDUALNE
Anna Szpura
Stara Kornica
woj. mazowieckie

Pani Anna Szpura jest badaczem i propagatorem lokalnej tradycji kulinarnej, animuje środowisko lokalne do wspólnego odnajdywania
dawnych przepisów i smaków. Dzięki jej wysiłkom tradycyjne produkty zostały wpisane na listę ministerialną. Promuje zdrową żywność,
opartą na tradycji.

Aneta Kruk
Świnoujście
woj. zachodniopomorskie

Pani Aneta Kruk otwiera ludzi na sztukę, inspiruje i budzi kreatywność, wnosząc radość i fantazję w obszary życia codziennego. Projekt ma
znaczenie dla integracji społeczności lokalnej Świnoujścia, ale i tworzenia więzi polsko-niemieckich w strefie przygranicznej jaką jest
Świnoujście.

Anna Michalak Pawłowska
Warszawa
woj. mazowieckie

Pani Anna Michalak-Pawłowska jest animatorem kultury i teatru. Zgłoszona została do nagrody za projekt stworzenia miejskiego portalu
dotyczącego edukacji kulturalnej w Warszawie, jako wsparcia dla animatorów, edukatorów i nauczycieli www.wpek.pl oraz stworzenie
konkursu mikrograntów na projekty partnerskie. Prowadzi bardzo szeroką działalność animatorską i edukacyjną, m.in. jest twórcą i
dyrektorem Domu Kultury Dorożkarnia na Siekierkach w Warszawie.

Katarzyna Radziwiłko
Warszawa
woj. mazowieckie

Pani Katarzyna Radziwiłko - archeolożka i animator kultury, działająca na rzecz edukacji społeczności lokalnej (dzieci, a przez nie
dorosłych) w zakresie ochrony rodzimego dziedzictwa archeologicznego, historycznego i etnograficznego okolic Sandomierza.

Jadwiga Konopko
Knyszyn
woj. podlaskie

Pani Jadwiga Konopko jest z zamiłowania i pełnionej funkcji wybitnym i zaangażowanym animatorem działań związanych z ochroną,
zachowaniem i kultywowaniem tradycji lokalnych i dziedzictwa narodowego. Podejmuje wysiłki dla reaktywowania dawnych zwyczajów i
ginących zawodów, edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

