Formularz zgłaszania projektów
do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich
w Województwie Podlaskim

1. Podstawowe informacje*
a) Tytuł projektu: „Poprzez sztukę do własnej kultury”
b) Pomysłodawca/y: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, ul. Nowa 3a, 17-220 Narewka
c) Lokalizacja projektu: teren Gminy Narewka – Lewkowo Stare, Zalew i miejscowość
Siemianówka
d) Obszar tematyczny: Plener Malarski połączony z warsztatami tkackimi; koncert na
Starym Dworze nad Zalewem Siemianówka; Festyn Ludowy z okazji święta parafialnego
Św. Pantielejmona
e) Szacunkowy koszt projektu: 50 000,00 zł
f) Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela pomysłodawców: (zalecane)
(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)
2. Cele projektu*
(maks. 100 wyrazów)
*Poznawanie własnej kultury poprzez sztukę
* podniesienie świadomości kulturowej i historycznej mieszkańców Gminy Narewka
*kultywowanie i rozwijanie tradycji śpiewaczych, związanych z miejscowym folklorem
*rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego

3. Opis projektu*
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(należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą
podjęte przy jego realizacji, maks. 400 wyrazów)
Pierwszym działaniem projektu będzie zorganizowanie Pleneru Malarskiego. Od kilku lat
rokrocznie organizujemy plenery. Uczestniczą w nich zarówno lokalni twórcy jak również
artyści z kraju i zza granicy. Plener odbędzie się wiosną. Weźmie w nim udział 15 artystów
plastyków. Tematem prac artystycznych będzie: lokalny krajobraz, w tym architektura
sakralna, drewniana, przyroda, szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe Podlasia.
Ponad to podczas trwania pleneru odbędą się warsztaty tkackie, przeprowadzone przez
miejscową twórczynię ludową, która zaprezentuje dawną technikę tkania na krosnach.
Drugim działaniem będzie zorganizowanie koncertu nad Zalewem Siemianówka. Koncert
odbędzie się w sezonie letnim na Starym Dworze w godzinach popołudniowych, z uwagi na
zwiększony ruch turystyczny.
Wystąpią zespoły, które zaprezentują muzykę charakterystyczną dla regionu
wielokulturowego. Różnorodność rytmów muzycznych będzie doskonałą okazją do
wspólnego śpiewu i zabawy, ogólnej integracji społeczeństwa.
Miejsce jest doskonale przystosowane do aktywnego spędzania wolnego czasu ( boisko do
siatkówki, kort tenisowy, ściana wspinaczkowa, sporty wodne, wędkarstwo, miejsca
ogniskowe).
Następnym działaniem będzie zorganizowanie Festynu Ludowego w Siemianówce z okazji
święta parafialnego Św. Pantielejmona. Festyn rozpocznie się w godzinach popołudniowych.
W programie oprócz folklorystycznych zespołów miejscowych zaprezentują się również
zespoły zarówno z Polski jak też i zza granicy. Wymienione działanie będzie doskonałą
okazją do integracji społeczeństwa lokalnego oraz turystów odwiedzających w tym czasie
Gminę Narewka. Białoruski folklor reprezentowany podczas festynu na scenie będzie „żywą
lekcją „ utrwalenia miejscowej gwary, śpiewu, muzyki.
Jednym z elementów w/w działania będzie prezentacja prac powstałych podczas trwania
pleneru malarskiego. Ponad to będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z autorami prac
( rozmowa, porady dotyczące technik malarskich, wykonanie portretu).

4. Uzasadnienie*
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(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który
odpowiada projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub
eliminacji tego problemu, maks. 200 wyrazów)
Potrzeba realizacji projektu jest ważna dla mieszkańców naszej gminy, jak też dla
przyjezdnych. Nasz teren jest atrakcyjny pod względem przyrodniczym i kulturowym.
Przyjezdnych interesuje nasza gwara, wielokulturowość, bogactwo tradycyjnej kuchni
regionalnej. Jesteśmy w stanie to przekazać. Od wielu lat obserwujemy zainteresowanie
naszym regionem środowiska artystycznego, które realizuje swoje pasje: filmują, fotografują,
malują, rzeźbią – znajdują inspirację do prac.
Miejscowa gwara jest zapominana i nie doceniana przez lokalną społeczność. Z kolei turyści
są nią zafascynowani, chętnie uczestniczą we wszystkich lokalnych wydarzeniach
artystycznych. Interesują się lokalną mową i tradycją.
Niniejszy projekt zniweluje ten problem, dzięki pokazaniu miejscowej społeczności ich
własnej kultury poprzez malarstwo, śpiew, taniec, integrację społeczeństwa.
5. Zakres projektu*
(należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego
realizacji, maks. 100 wyrazów)
Realizacja projektu przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego
mniejszości narodowych, lepszego poznania tradycji, muzyki, języka oraz umożliwi udział w
jej kultywowaniu – warsztaty tkackie. Czynne uczestnictwo w warsztatach tkackich zarówno
malarzy, okolicznych mieszkańców i turystów pozwoli poznać od podstaw tajniki sztuki
tkania na krosnach.
Prace powstałe w wyniku pleneru będą wyeksponowane w Galerii Tamary Sołoniewicz w
Narewce i w innych miejscowościach, między innymi: w Hajnówce, Białowieży,
Białymstoku. Dzięki temu będą doskonałą promocją nie tylko naszych terenów, lecz także
całego Podlasia.
Ze względu na realizację projektu w kilku miejscowościach skorzystają na tym nie tylko
mieszkańcy naszej gminy ale i ościennych gmin, a także goszczący na naszej ziemi turyści
zarówno z Polski jak i zza granicy.

6. Szacunkowy kosztorys*
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Składowe projektu

Koszt

1. Zakup materiałów na plener

3000,00

2. Wynagrodzenie eksperta na warsztaty

1000,00

3.Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników pleneru

12 000,00

4. Warsztaty – spotkanie integracyjne

2500,00

5. Przygotowanie i skład albumu

1400,00

6. Publikacja albumu

5000,00

7. Honoraria zespołom na koncercie na Starym Dworze

11600,00

8.Obsługa techniczna imprezy „Festyn Ludowy w
Siemianówce”

3000,00

9.Honoraria zespołom – Festyn w Siemianówce

7500,00

10.Wynagrodzenie konferansjera ( Festyn w Siemianówce)

500,00

11.Wyżywienie uczestników festynu ( Festyn w Siemianówce)

2500,00

RAZEM

50 000,00

Dodatkowe załączniki (zalecane):
 Zdjęcia
 Ekspertyzy
 Analizy prawne
 Rekomendacje


pola oznaczone gwiazdką traktowane są jako OBOWIĄZKOWE!

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do:

x□ realizacji projektu obywatelskiego Województwa Podlaskiego
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x□ dla badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

Anna Stulgis po Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Narewce
Podpis osoby upoważnionej do złożenia projektu
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