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Samorządowe instytucje kultury

Nagroda

Biblioteka, wraz z filiami, prowadzi szeroką działalność kulturalną i edukacyjną współpracując ze szkołami,
stowarzyszeniami i instytucjami kulturalnymi w regionie, a także z samorządem. Niektóre z prowadzonych przez
Bibliotekę zajęć: „I w wakacje książka ma rację”, „Pałuki – region piękny i niezwykły”, Laboratorium umiejętności
twórczych, „Zaproś gości do swojej miejscowości”, „Ocalić od zapomnienia – Tożsamość regionalna – Gwara
Biblioteka Publiczna Miasta pałucka”. Od 2007 roku realizuje projekt: Biblioteka trzech sektorów - działania instytucji w nowej formule
i Gminy w Barcinie im.
organizacyjnej dla budowy społeczeństwa obywatelskiego’. Palcówka prowadzi działania we współpracy z
Jakuba Wojciechowskiego licznymi instytucjami, włącza się w działania programowe samorządu. Rozwija działania edukacyjne i promocji
kultury, zajęć teatralnych. Biblioteka XXI w. sięga do tradycji, min. zbioru książek z biblioteki Boya- Żeleńskiego.

Grażyna Szafraniak,
dyrektor

Nagroda za działalność kulturalną i edukacyjną, która wyznacza wzorcowy kierunek nowoczesnej
biblioteki, opartej na współpracy z partnerami społecznymi i instytucjami.
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Orkiestra jest realizatorem Festiwalu Kultury Włoskiej „Arte, Cultura, Musica, E...”, poprzez który popularyzuje
wiedzę na temat wielowiekowych związków kultury polskiej i włoskiej, a także Zamościa jako miasta
Orkiestra Symfoniczna im.
wielokulturowego. W ramach Festiwalu wspólnie z różnymi środowiskami kulturotwórczymi organizowane są
Karola Namysłowskiego w
seminaria i warsztaty literackie, plenerowe wernisaże literackie, wystawy fotograficzne, koncerty kameralne,
Zamościu
projekcje filmowe, pokazy mody dawnej i współczesnej.

Centrum Kultury w
Sycowie

Muzeum Romantyzmu w
Opinogórze

Centrum Kultury w Sycowie współdziałając z innymi instytucjami w regionie prowadzi kulturotwórcze działania
zmierzające do integracji lokalnej społeczności, odtworzenia tradycji i historii ziemi sycowskiej oraz edukacji
społecznej. Wydanie publikacji historycznych w ramach projektu „Patriotyzm jutra”, europejskie dni dziedzictwa
(odtwarzanie dawnych obyczajów i tradycji, z udziałem młodzieży i mieszkańców, filmy, ratowanie zabytków itp.).

Muzeum w ramach tworzenia Ośrodka Romantyzmu Polskiego zrealizowało projekt „Budowa Dworu Krasińskich
w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”. Opierając się na założeniach historycznych i dawnych projektach
architektonicznych zbudowano nowy obiekt – dwór z funkcją muzealną, który wraz z zabytkowym parkiem stał
się wizytówka okolicy.

Anna Gruszkiewicz,
zastępca dyrektora

Adam Kocjan, kustosz

Roman Kochanowicz,
dyrektor
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Organizacje pozarządowe lub grupy obywateli

Nagroda

Stowarzyszenie na rzecz
Pamiętowa i Adamkowa

Celem inicjatywy „Ptasia Wioska – Adamkowo” była promocja małej wsi oddalonej od cywilizacji (48 mieszkańców) i utworzenie z niej atrakcji
turystycznej. W jej ramach m.in. utworzono plenerowe muzeum (udział studentów Krakowskiego ASP i ludowych twórców), ścieżkę
ornitologiczną, zorganizowano plenery malarskie i rzeźbiarskie dla dzieci i studentów ASP, wystawę fotogramów okolicy, nawiązanie do
malarstwa Wyczółkowskiego, decyzja mieszkańców do prawnej opieki nad zabytkowa aleja itp. Projekt współpracy różnych środowisk i
instytucji. Stworzenie strony internetowej miejscowości: www.adamkowo.tuchola.pl

Renata Borowiecka-Gutsze,
członek zarządu

Nagroda za projekt "Ptasia Wioska - Adamkowo", promujący walory małej wsi i utworzenie z niej atrakcji turystycznej.

Nagroda

Stowarzyszenie Fundusz
Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla
Ostrowa Wielkopolskiego

Powołany przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminę Ostrów Wielkopolski i Gminę Miasto Odolanów Fundusz wspiera grantami projekty
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w zrzeszonych gminach, w tym znaczącą część stanowią projekty kulturalne.
Nagroda za współpracę samorządów na rzecz wspierania rozwoju inicjatyw lokalnych poprzez granty, w tym lokalnych inicjatyw
kulturalnych.

Wyróżnienie

Scena Kotłownia przy Ostrowskim
Towarzystwie Inicjatyw
Kulturalno-Oświatowych w
Ostrowi Mazowieckiej

Scena Kotłownia realizuje spektakle teatralne z udziałem lokalnej młodzieży, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, upowszechnia kulturę, integruje
mieszkańców powiatu wokół różnych inicjatyw kulturalnych. Działanie wolontariackie. Teatr jest laureatem licznych nagród.

Wyróżnienie

Towarzystwo Muzyczne im.Braci
Szafranków z Rybnika

Towarzystwo reaktywowało, promuje i wspiera działalność Filharmonii Rybnickiej, współorganizuje festiwal chóralny Dni Cecyliańskie,
prowadzi szerokie działania organizujące życie muzyczne w Rybniku.

Wyróżnienie

Teatr Pokoleń przy
Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi
Siennickiej w Siennicy Różanej

Teatr Pokoleń jest teatrem amatorskim prowadzonym w środowisku wiejskim. Stawia sobie za cel odtworzenie cząstki tradycji i historii Małej
Ojczyzny. Przekrój uczestników tego przedsięwzięcia jest bardzo szeroki (nauczyciele, rolnicy, studenci, emeryci, bezrobotni, przedsiębiorcy).
Działanie integrujące, budujące porozumienie i wieź międzypokoleniowa, wyławianie talentów. Przygotowania do kolejnych spektakli angażują
całą lokalną społeczność.

Iwona Matuszczak- Szulc,
prezes zarządu stowarzyszenia

Rafał Swaczyna, prowadzący
Sceny Kotłownia

Norbert Prudel, prezes

Irena Zaraza, opiekun teatru

Osoby indywidualne
Nagroda

Pan Zdzisław Leszczyński

Zdzisław Leszczyński, dyrektor Gimnazjum w Bodzanowie, prowadzi z młodzieżą projekty mające na celu przypomnienie wielokulturowej przeszłości Gminy oraz promowanie
zachowań tolerancyjnych poprzez pogłębianie wiedzy historycznej mieszkańców, poszukiwanie śladów pobytu w gminie Holendrów, Niemców i Żydów.

Wyróżnienie

Pan Piotr Wlizło

Piotr Wlizło, od tego roku dyrektor Domu Kultury w Żurominie, społecznik, wykorzystujący działalność kulturalną do działań społecznych. Projekt, który został wyróżniony to
wykorzystanie kultury Indian amerykańskich do przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży. Realizacja wraz z Młodzieżową Grupą Inicjatyw Twórczych "Tatanka 2", której jest
założycielem, projektu z antynarkotykowym przesłaniem "Ćpanie mnie NIE-jara" oraz zainicjowanie realizowanego przez młodzież z "Tatanki 2" projektu "Szkoła Młodych
Wilków".

Wyróżnienie

Pan Hilary Kubsch

Hilary Kubsch jest pomysłodawcą i redaktorem wydania zbiorów wspomnień najstarszych mieszkańców gminy Mielno. Wspomnienia zostały wysłuchane i zebrane przez uczniów
lokalnego gimnazjum.

Wyróżnienie

Pani Urszula Jędrzejczyk

Urszula Jędrzejczyk jest współorganizatorem projektu „Biołe Portki”, którego celem była reaktywacja tradycji tkackich w gminie, oraz projektu „Dzień Tkaczki”, w ramach którego
prowadzone są warsztaty tkackie dla młodzieży i zachowuje przez to ciągłość regionalnej tradycji. Propaguje rozwój rodzimych tradycji twórczości tkackiej. Animatorka, artystka,
liderka społeczna.

Państwo Teodozja i Jerzy
Grzesiakowie

Państwo Grzesiakowie zorganizowali Chatę – Skansen (wyremontowana chata z XIX w.) na terenie swojej posiadłości i udostępnili go dla społeczności lokalnej. Dzięki wsparciu
mieszkańców miejscowości działalność skansenu ciągle się rozwija, jest odwiedzany rocznie przez wiele osób.

Wyróżnienie

