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STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA z siedzibą  w Rzuchowej wraz z partnerami Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice informuje, iż 
rozpoczyna realizację projektu pn. „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje”. Projekt będzie realizowany od 
lipca 2017 roku do czerwca 2020 roku. Celem inicjatywy jest zapewnienie przetrwania 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, czyli jego identyfikacja, dokumentacja, zachowanie, 
promowanie i przekazywanie z pokolenia na pokolenie. W ramach projektu zaplanowano cykl 
warsztatów i działań z zakresu: 
 

 rękodzieła, 

 kurendy, 

 pisania poezji 

 kultury średniowiecznej dla bractwa rycerskiego ”Orle Gniazdo”, 

 tańca ludowego, 

 muzyki obrzędowej dla orkiestry dętej, 

 tworzenia wieńca dożynkowego i obrzędowości święta plonów, 

 dokumentacja działalności grup kolędniczej ”Pleśnioki”, 

 ornamętyki ludowej związanej ze Świętami  Wielkanocnymi, Borzym narodzeniem i świętem 
Matki Boskiej Zielnej, 

 robienia wieńców dożynkowych, 

 cykl zajęć (warsztatów) choreograficznych dla zespołu Mali Jastrzębianie. 
 
Zajęcia będą się odbywać w miejscach prowadzenia działalności przez wnioskodawcę i  partnerów 
projektu na bazie dostępnej infrastruktury lokalowej oraz w otoczeniu tych obiektów. Realizacja 
projektu pozwoli również na wydanie albumu zawierającego dorobek artystyczny miejscowych 
poetów, wzbogacony o prace malarskie i rzeźbiarskie, śpiewnik kolęd i pastorałek, publikacja: 
„Pogórze, Nasz region, Nasza Tradycja”. 
 

Całkowite koszty przedsięwzięcia to ponad 650 tyś. zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, 
Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji 
kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Wszystkie zaplanowane działania w ramach 
projektu będą bezpłatne. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już w sierpniu 2017 roku.  
Chcesz wiedzieć więcej zadzwoń lub napisz. Nasze dane oraz dane partnerów projektu znajdują sie 
poniżej. 
 

STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA 
33-114 Rzuchowa 1  
tel. 14 307 05 01, e-mail: grupaodrolnika@wp.pl 
 

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna  
33-171 Pleśna 240 
tel.  14 679 81 91, e-mail: ckplesna@gmail.com 
 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice  
ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice  
tel. 14 6510032, e-mail: kultury@ciezkowice.pl 
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