„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zrealizowaliśmy kolejne projekty grantowe - POWRÓT DO TRADYCJI
W październiku 2020 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na granty
realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020, na które umowa została podpisana 10 czerwca 2019r.. Zakres tematyczny
operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego – POWRÓT DO TRADYCJI.
Tytuł operacji "Powrót do tradycji"- kultywowanie dawnych polskich zwyczajów związanych z
obrzędowością ludową poprzez organizację warsztatów, imprez, spotkań.
W ramach „Powrotu do tradycji ” zrealizowano 7 grantów na terenie gmin: Chociwel, Marianowo, Dobrzany,
Suchań, Stara Dąbrowa. Były to szkolenia, warsztaty, imprezy integrujące oraz aktywizujące mieszkańców.
Granty te tematycznie związane były z zachowaniem polskiej tradycji często związanej z obchodzonymi
świętami w Polsce lub zajęciami i technikami prac wykonywanymi dawniej. Operacje grantowe pokazały
dawne zwyczaje, polską obrzędowość ludową wpłynęły więc na zachowanie naszego dziedzictwa
kulturalnego, realizowane były na obszarze objętym LSR w terminie od sierpnia 2019 r. do marca 2020 r..
Granty miały charakter niekomercyjny, uczestnictwo w działaniach było nieodpłatne.
Zorganizowanych zostało 20 różnych wydarzeń w których uczestniczyło wiele osób w tym 161 osoby z grup
defaworyzowanych. Zgodnie z kartami ewidencji czasu pracy wolontariusze przepracowali 441 godzin.
Celem grantów jest kultywowanie dawnych polskich tradycji poprzez zorganizowanie warsztatów, imprez,
spotkań, które wpłyną na zwiększenie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego, zaspokojenie potrzeb
społeczności lokalnej oraz wzrost aktywności i integracji lokalnej społeczności.
Poniżej granty i gminy na obszarze których je realizowano:
1. Powrót do tradycji- warsztaty ceramiczne dla małych i dużych w Nosowie gm. Suchań.
2. „U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki... same uprzędą, same utkają” – warsztaty tkackie, gm.
Dobrzany
3. Kreatywne warsztaty rękodzielnicze w gminie Chociwel.
4. Tradycje świąteczne w gminie Stara Dąbrowa.
5. Tradycyjnie i świątecznie w Gminie Marianowo.
6. Tradycje Bożonarodzeniowe i karnawałowe w Gminie Stara Dąbrowa.
7. Warsztaty rękodzieła - gmina Stara Dąbrowa.
W ramach zrealizowanych grantów lokalna społeczność spotykała się by wspólnie wypiekać i stroić pierniki,
robić tradycyjne bożonarodzeniowe i wielkanocne ozdoby, potrawy wigilijne. Wspólnie świętowano wigilię,
zapusty, czyli okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw, zorganizowano zabawę karnawałową
dla dzieci z konkursami. Tradycyjne wytwarzano przedmioty użytkowe z gliny, kultywowano dawne tradycje
poprzez przeprowadzenie warsztatów tkackich. Robiono lampiony adwentowe, projektowano i tworzono
biżuterię, stroiki nagrobne i wianki wielkanocne. W ramach warsztatów bożonarodzeniowych robiono
podłaźniczki.

