Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura do wzięcia udziału w projekcie grantowym
„Folklorem malowane”. Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego i zachowanie dziedzictwa
lokalnego poprzez poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu w formie warsztatów plastycznych w okresie
realizacji operacji.
W ramach projektu podjęte będą następujące przedsięwzięcia:
• organizacja rodzinnych warsztatów plastycznych.
W czasie tych spotkań uczestnicy nie tylko poznają ciekawe techniki plastyczne związane z twórczością ludową
regionu (batik, wycinanka ludowa, malarstwo witrażowe), ale również będą mogli tworzyć własne strony
książki. Powstanie niepowtarzalny zapis wizerunku miejscowości (gminy) z uwzględnieniem architektury
(budynki sakralne, kapliczki, stare chaty itp.), detali architektonicznych, opisów charakterystycznych miejsc.
Liczymy na niepowtarzalny i unikatowy charakter książki. Strony wzbogacone wycinankami, malarstwem
ludowym (inspirowanym malarstwem na szkle), barwnym batikiem, starymi zdjęciami i odręcznymi opisami
ożywią opowiedzianą historię społeczności lokalnej;
• organizacja konkursu pn. "Tworzenie książki" dla rodzin biorących czynny udział w warsztatach.
Powołana komisja wytypuje trzy najciekawsze karty księgi. Oceniając, uwzględni wartość merytoryczną,
kompozycję plastyczną, technikę wykonania, kreatywność edytorską. Wszystkie strony książki posłużą
do stworzenia prezentacji multimedialnej.
Warsztaty zostaną przeprowadzone dla 20 rodzin z podziałem na 2 grupy w wymiarze 40 godzin każda,
tj. 8 dni x 5 godz. x 2 grupy w okresie: 05.03.-12.04.2019r.
Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać ją e-mailem na adres:
activity@gazeta.pl
Zgłoszenie można również wysłać listem (decyduje data wpływu) lub dostarczyć osobiście do miejsca realizacji
projektu pod adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach
Warszawice 13
08-443 Sobienie-Jeziory
Na zgłoszenia czekamy do dnia 01.03.2019r.
Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.sobieniejeziory.pl, w Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach
i w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach.
Z poważaniem,
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Warszawicach
/-/ Anna Moczulska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Folklorem malowane” mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego i zachowanie dziedzictwa
lokalnego poprzez poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu w formie warsztatów plastycznych w okresie realizacji
operacji realizowana jest w ramach projektu grantowego LGD Natura i Kultura pn. „Pomysł na wolny czas”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

