Stare Pole, 14 czerwca 2018 rok

PROTOKÓŁ KONKURSOWY
Komisja konkursowa w składzie:
1. Ewa Grenda – przewodnicząca komisji
2. Anna Popławska – Płachta – członek komisji
3. Gabriela Żurawska – członek komisji
4. Tadeusz Kaczorek – członek komisji
Dnia 13 czerwca 2018r., komisja konkursowa dokonała podsumowania oceny inicjatyw
zgłoszonych w ramach Konkursu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu: Dom
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018. Zostało złożonych 5 wniosków grup nieformalnych
z czego wszystkie zostaną dofinansowane.
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ILOŚĆ
PUNKTÓW

1.

Kulturalna Młodzież

„Czarna krowa w
kropki bordo –
symbole gminy
Stare Pole”

4.060,00

169

2.

Kobiety Malujące

„Moja mała
ojczyzna
malowana”

5.240,00

163

3.

KIAWAKA

„Stąd jesteśmy, tu
żyjemy”

4.200,00

162

„Krasnołęka
na rolkach”

5.500,00

157

„Warsztaty
kulinarne – czyli
TRADYCJA
pokaże nauczy
i doświadczy”

3.000,00

155

4.
Grupa nieformalna
mieszkańców Krasnołęki
5.
Żuławski Team czyli
Ela i Marzena w akcji

Dofinansowano ze środków NCK
w ramach programu
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018

Przypominamy : Gminny Ośrodek Kultury I Sportu w Starym Polu otrzymał grant
z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne
2018r. Właśnie kończymy I etap zadania, który polegał na diagnozie potrzeb kulturalnych
mieszkańców gminy, wydaniu przewodnika kulturalnego po gminie Stare Pole i ogłoszeniu
Konkursu Inicjatyw Lokalnych w Gminie Stare Pole. Za nami rozstrzygnięty konkurs. Przed
nami kolejne wyzwanie wsparcie dla 5 grup nieformalnych i wspólna realizacja 5 inicjatyw na
terenie Gminy Stare Pole w okresie od 31 lipca do 20 listopada 2018r.

OPISY NAGRODZONYCH INICJATYW
1. Kulturalna Młodzież - „Czarna krowa w kropki bordo – symbole gminy Stare Pole”
Głównym celem projektu jest zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej wśród dzieci
i młodzieży zamieszkującej gminę Stare Pole. Planowane działania zachęcą uczestników
do nawiązania więzi międzypokoleniowych. Zamierzamy zaktywizować dzieci, wzbudzić
w nich ciekawość oraz chęć poznawania historii naszej gminy. Realizowane zajęcia
przyczynią się do wzrostu poziomu zaangażowania odbiorców inicjatywy w życie społeczne
gminy. W ramach projektu zamierzamy urozmaicić czas wolny uczestników oraz zachęcić
dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu.
Inicjatywa „Czarna krowa w kropki bordo-symbole gminy Stare Pole” polega na
zaangażowaniu 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży do lat 18 z gminy Stare Pole.
W ramach projektu zamierzamy zorganizować cykl zajęć związanych z tradycjami oraz
symbolami gminy Stare Pole. Podczas zajęć organizowanych na terenie PODR, odbiorcy
inicjatywy będą mieli okazję poznać historię najbardziej charakterystycznego symbolu naszej
gminy- krowy rekordzistki. Uczestnicy, z pomocą członkiń Stowarzyszenia Kobiet Gminy
Stare Pole, wykonają cukierki „krówki”, a następnie wezmą udział w konkursie na projekt
opakowania. W ramach konkursu zostanie wyłoniony jeden projekt, który będzie
opakowaniem do cukierków „krówka”. Przewidujemy zorganizowanie dwóch rajdów
rowerowych do świetlic wiejskich w Ząbrowie oraz w Szlagnowie. Podczas pobytu
w świetlicach, odbędą się warsztaty serowarskie oraz mleczarskie pt. „Od mleka do masła”.
Stowarzyszenia zapewnią uczestnikom projektu ciepłe posiłki. Zaplanowałyśmy noclegi
w świetlicach, które będą stanowiły dla dzieci i młodzieży dodatkową atrakcję. Cykl spotkań
przewiduje również zwiedzanie dawnej cukrowni w Starym Polu. Na terenie obiektu odbędzie
się spotkanie z p. Magdaleną Roman oraz piknik. Podczas zajęć na terenie PODR oraz dawnej

cukrowni uczestnicy wezmą udział w plenerach malarskich. Prace plastyczne będą związane
z symbolami gminy.
2. Kobiety Malujące - „Moja mała ojczyzna malowana”
Głównym celem projektu jest integracja oraz pobudzenie do wspólnego działania wrażliwych
na sztukę malarską mieszkańców gminy Stare Pole, ukazanie walorów przyrodniczych,
zabytków i ciekawych miejsc żuławskiej wsi. Inicjatywa ma zintegrować mieszkańców,
wzbudzić świadomość i dumę z posiadania w swoim otoczeniu naturalnych zasobów
mogących stanowić wizytówkę gminy, pobudzenie mieszkańców do innego spojrzenia na
miejsca, w których żyją. Spotkania mają także pokazać inne sposoby spędzania wolnego
czasu poprzez wspólne podejmowanie działań artystycznych, wyzwolenie pozytywnych
emocji i chęci podejmowania kolejnych inicjatyw. Ponadto działanie ma zapoznać
uczestników z techniką malarstwa akrylowego, akwarelowego, olejnego, pastelowego oraz
rysunkiem barwnym. Celem końcowym będzie utrwalenie w formie plastycznej piękna
krajobrazu regionu czego efektem będzie wydanie katalogu prac plastycznych.
Projekt obejmuje spotkania o charakterze warsztatowym oraz wernisaż będący zwieńczeniem
działań artystycznych. Zaplanowany czas trwania inicjatywy obejmować ma okres 3,5
miesiąca. W czasie projektu uczestnicy wykonają prace inspirowane lokalnym krajobrazem
z zastosowaniem określonych technik malarskich i rysunkowych. Każdy otrzyma
indywidualne wsparcie. Warsztaty prowadzić będzie absolwentka Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych, doświadczona pedagog. Odbiorcy projektu
korzystając ze wskazówek i obserwacji, będą mogli samodzielnie stworzyć obraz i wziąć
udział w wystawie. W czasie pierwszego spotkania o charakterze studyjnym uczestnicy
zapoznają się z materiałami, poznają techniki mieszania farb, zdobędą podstawy wiedzy
teoretycznej, poznają zasady kompozycji i wykonają pracę studyjną „martwą naturę”.
W czasie drugiego spotkania uczestnicy wyruszą w plener, wyszukają najciekawsze dla nich
miejsca, sfotografują wybrany element pejzażu, aby w razie zmiany pogody mogli dokończyć
pracę i zaczną pracę w plenerze. W kolejnym dniu będą swobodnie pracować nad pejzażem.
Następne spotkanie będzie kontynuacją działań plenerowych, uczestnicy zakończą swoje
prace, nastąpi ich krótkie omówienie i wymiana doświadczeń. Podsumowanie projektu czyli
wernisaż poplenerowy odbędzie się w GOKiS w Starym Polu. Efektem końcowym projektu
będzie utrwalenie w formie plastycznej piękna krajobrazu regionu Żuław i gminy Stare Pole,

które chciałybyśmy wydać w formie katalogu powstałych prac malowanych podczas trwania
projektu.
3. KIAWAKA - „Stąd jesteśmy, tu żyjemy”
Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej, wzmocnienie współpracy
i komunikacji z GOKiS, pielęgnowanie tradycji, zwyczajów, historii ,przyrody i kultury
swojego regionu, pobudzanie zainteresowania dniem wczorajszym, dzisiejszym własnej
rodziny, wsi i regionu. Pragniemy kształtować poczucie więzi z najbliższym środowiskiem
i regionem poprzez poznanie kultury materialnej i duchowej oraz wzmacniać więzi
międzypokoleniowe. Aby to osiągnąć zorganizujemy wieczorek z najstarszymi mieszkańcami
połączony z prelekcją i projekcją filmu o Żuławach prowadzony przez panią Magdalenę
Roman, zapoznamy wszystkich z projektem. Następnie przygotujemy rodzinny rajd
rowerowy po okolicy. Ogłosimy konkurs fotograficzny„Osobliwości naszego regionu
w obiektywie”. Pojedziemy na wycieczkę do Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym
Dworze Gdańskim, gdzie odbędą się warsztaty „Od ziarenka do bochenka” oraz warsztaty
serowarskie. Zwiedzimy też lotnisko i poznamy historię lotnictwa na naszym terenie.
Kolejnym zadaniem będzie międzypokoleniowy piknik rodzinny z atrakcjami dla dzieci, na
którym podsumujemy przedsięwzięcia i rozstrzygniemy konkurs fotograficzny. Ostatnim
zadaniem będzie spotkanie w świetlicy wiejskiej w Królewie podsumowujące projekt.
4. Grupa nieformalna mieszkańców Krasnołęki - „Krasnołęka na rolkach”
Głównym celem projektu jest integracja oraz zainicjowanie regularnych spotkań
mieszkańców Krasnołęki połączonych z działaniami o charakterze rekreacyjno-poznawczym.
Jesteśmy wioską, w której jest sporo dzieci, młodzieży oraz osób w wieku 30+. Często są to
osoby, które stosunkowo niedawno zamieszkały w naszej wsi i potrzeba integracji społecznej
jest bardzo silna. Chcemy pokazać im, że można spędzać wolny czas nie tylko przed
komputerem czy telewizorem, ale także spotykając się z drugim człowiekiem i wykorzystując
nowoczesne technologie w celach poznawczych . W naszej wiosce jest spora grupa osób,
która jeździ na rolkach. Okolica jest także bardzo filmowa, właśnie dlatego pomysł padł
na warsztaty filmowe na rolkach, które mamy nadzieję zaowocują regularnymi spotkaniami
na świeżym powietrzu i zintegrują mieszkańców naszej wsi.
Projekt

obejmuje

inicjatywy

trwające

1,5

miesiąca.

Rozpoczniemy

go

podczas

organizowanego przez nas festynu rodzinnego, na który zaprosimy profesjonalną grupę

rolkarzy z Trójmiasta (Roll4All), by wzbudzili zainteresowanie swoimi pokazami, ale też
nauczyli ochotników zaawansowanych technik jazdy na rolkach. Z wydarzenia będzie
prowadzona dokumentacja filmowa. W czasie festynu ogłosimy, że ruszamy z cyklem
4 warsztatów filmowych na rolkach, podczas których będziemy kręcić film dokumentalny
o naszej okolicy. Warsztaty będzie prowadził p. Przemek Kępiński, trener jazdy na rolkach
z Roll4All. Odbiorcy projektu będą mogli poznać techniki jazdy na rolkach, zdobędą jednak
przede wszystkim umiejętności rejestrowania obrazu i podstawy reportażu filmowego.
Szacujemy, że podczas festynu z tej formy rekreacji skorzysta 60 osób.
Na kolejnych spotkaniach, już stricte warsztatowych przewidujemy grupę 25 osób, które będą
się spotykać regularnie, filmować naszą małą ojczyznę i przeprowadzać wywiady
z mieszkańcami .
Finał akcji będzie miał miejsce w GOKiS 16 września, podczas inauguracji roku
kulturalnego. Na inauguracji pojawią się też uczestnicy warsztatów (min. 10 osób), zostanie
wyświetlony film dokumentujący działania filmowej grupy warsztatowej. Film będzie
udostępniony także na stronie GOKiS.
W czasie festynu, na którym będzie ok 100 osób będzie zorganizowany także poczęstunek
oraz scena z nagłośnieniem i oświetleniem, z której konferansjerka będzie informowała
o bieżących działaniach i zapraszała do udziału w projekcie.

5. Żuławski Team czyli Ela i Marzena w akcji - „Warsztaty kulinarne – czyli TRADYCJA
pokaże nauczy i doświadczy”
Celem planowanych działań w ramach Dom Kultury+ Inicjatywa Społeczna Gminy Stare
Pole 2018 jest inicjowanie zadań służących pobudzeniu aktywności wśród mieszkańców,
rozwojowi wspólnej współpracy, a także wzmocnieniu potencjału społecznego w różnych
kategoriach wiekowych poprzez wspólne gotowanie.
Spotkania prowadzone przez Żuławski Team czyli Ela i Marzena w akcji przy pomocy
wolontariuszek ze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Stare Pole "TRADYCJA" pn. Warsztaty
kulinarne - czyli TRADYCJA pokaże, nauczy, doświadczy polegać będą na spotkaniach
z lokalną społecznością podzielone na warsztaty dla dzieci w szkole a także na warsztaty
odbywające się dla wszystkich niezależnie od wieku, które odbywać się będą co dwa
tygodnie. Warsztaty prowadzone będą zarówno przez Żuławski Team czyli Ela i Marzena
w akcji w towarzystwie wolontariuszek ze Stowarzyszenia "TRADYJA" jak i przez

zaproszonych gości, którzy pokażą i podzielą się swoją wiedzą z uczestnikami naszych
warsztatów. Zakres warsztatów obejmować będzie: przyrządzanie surówek z uczniami
w szkole, w nawiązaniu do zdrowego żywienia, prezentacja przykładowych jadłospisów, oraz
spotkanie z piernikiem i pierogiem czyli warsztaty kulinarne od podstaw. W trakcie trwania
warsztatów z klejenia pierogów zaplanowany jest konkurs polegający na ulepieniu
najładniejszych i najkształtniejszych 10 pierogów z różnego rodzaju "falbankami" na
pierogach. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowane spotkanie połączone z pokazem
kulinarnym.

