Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura do wzięcia udziału
w projekcie Jarmark Świętojański pn. „Ludowe Inspiracje” – cykl działań
integracyjno-kulturalnych w gminie Sobienie-Jeziory, którego realizacja wzmocni
więzy łączące młodzież i dzieci z ich „małą ojczyzną” poprzez uświadomienie jej bogactwa
i różnorodności kultury (tradycji, folkloru), zapewni ciekawą i przyjemną formę spędzania
wolnego czasu oraz integrację środowisk wiejskich podczas zorganizowanych warsztatów,
pokazów i festynu. Ponadto przyczyni się do promocji lokalnej kultury
i zwyczajów ludowych oraz uaktywnienia lokalnej społeczności. Umożliwi
spotkanie sztuki i tradycji przekazywanej w opowieściach starszych ludzi
swoim następcom.

W ramach projektu podjęte będą następujące przedsięwzięcia:
Warsztaty fotograficzne (16.05-31.05.2012r.) - polegać będą na wyszukiwaniu miejsc i ludzi
związanych z tradycją, legendą oraz zbieraniu informacji, dokumentowaniu walorów
przyrodniczych i zachowanych tradycyjnych elementów wsi mazowieckiej poprzez fotografię.
Warsztaty dziennikarskie (16.05-31.05.2012r.) - przeprowadzenie wywiadów ze starszymi
mieszkańcami gminy w celu utrwalenia autentycznych relacji i wspomnień świadków historii.
Warsztaty literacko-artystyczne (16.05.-31.05.2012r.) – zakładają omówienie różnych
gatunków literackich ze szczególnym uwzględnieniem legendy, głośne czytanie i próbę
stworzenia własnego „dzieła literackiego”- legendy sobieńskiej.
Warsztaty teatralne (24.05.-11.06.2012r.) - dzieci i młodzież z udziałem dorosłych
przygotowują wybraną legendę sobieńską w wersji scenicznej.
Organizacja Jarmarku Świętojańskiego (24.06.2012r.) – festynu związanego z poznanymi
tradycjami obszaru LGD, a w szczególności z kultywowaniem tradycji Nocy Świętojańskiej.
W programie: prezentacja efektów pracy (dorobku kulturalnego) w ramach przeprowadzonych
warsztatów, prezentacja ludowego dorobku artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem
reprezentantów kultury kołbielskiej.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić kartę uczestnictwa dostępną na stronie
www.sobieniejeziory.pl w zakładce AKTUALNOŚCI, w Urzędzie Gminy w Sobieniach
-Jeziorach i w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach i przesłać ją e-mailem
na adres: activity@gazeta.pl, listownie (decyduje data wpływu) lub dostarczyć osobiście
do miejsca realizacji projektu pod adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach
Warszawice 13 08-443 Sobienie-Jeziory
Na zgłoszenia czekamy do dnia 10.05.2012r.

Z poważaniem,
Wójt Gminy
/-/ Stanisław Wirtek
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