
                     
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja”, objętego PROW na lata 2007-2013 
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
                       

„ DZIEDZICTWO KULTUROWE ”  

 
  Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach 
Działania  „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”,  
zorganizowało  dla mieszkańców, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru sześciu 
gmin: Chociwel, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań. 
konkurs pn.”Dziedzictwo Kulturowe”. 

 
Celem konkursu było: 
-podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji kulturowej poprzez rozbudzenie zainteresowania 
regionalną twórczością artystyczną,   
- poszukiwanie dawnych wzorów, technik zdobnictwa oraz ocalenie ich od zapomnienia 
-zwiększenie wśród społeczności lokalnej zainteresowania udziałem w realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju „WIO! Współpraca – Integracja – Odnowa”.  
-promocja dziedzictwa kulturowego 
 
 Do 30 września do siedziby LGD złożono 52 prace  26 uczestników w tym czterech KGW. 
Rozpiętość wiekowa uczestników  od 12 do 88 lat. Wśród prac dominowały hafty, koronki, 
stroiki świąteczne nawiązujące do tradycji świąt kościelnych i świeckich. Jury pod 
Przewodnictwem dr Bogdana Matławskiego  oceniało prace według podanych w Regulaminie 
kryteriów tj. wyraźnego odniesienia do tradycji, dostępności wykorzystywanego w projekcie 
materiału, niekonwencjaloności i estetyki. Uroczyste podsumowanie i  wręczenie nagród 
odbyło się 31 października w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu. Otwarcia wystawy 
dokonała Burmistrz Suchania, a zarazem Przewodnicząca Rady LGD Stanisława Bodnar, która  
powitała zaproszonych gości w osobach Senatora RP Sławomira Preissa wraz z małżonką, 
Wicestarostę Stargardzkiego Marka Stankiewicza, Wiceprezesa Stowarzyszenia ”WIR” -
Wiejska Inicjatywa Rozwoju Jerzego Makowskiego, Burmistrza Chociwla Ewę Ludwińską, 
jurorów, uczestników konkursu, media i wszystkich przybyłych. Przewodniczący dr  Bogdan 
Matławski podsumował  wyniki konkursu  i przedstawił laureatów. 
   
 
Nagrody rzeczowe w postaci radioodtwarzaczy otrzymali : 
 I MIEJSCE Krystyna Kurczaba  za koronkę klockową 
II MIEJSCE Mirosław Wawrzyniak za wianek jesienny wykonany z lnu 
III MIEJSCE Koło Gospodyń Wiejskich z Nosowa gm. Suchań za pisanki wielkanocne 
malowane szpilką i woskiem 



III MIEJSCE Józef Uziałko za kobiałki z leszczyny 
 Wyróżnieni uczestnicy otrzymali albumy oraz wydaną przez organizatorów i Muzeum w 
Stargardzie publikacje pn.”Między Iną, a Krąpielą -miasteczka i wsie na dawnych 
pocztówkach” autorstwa Pani Jolanty Aniszewskiej.  
 
Wszystkie prace zostały zaprezentowane na  wystawie pn ”Wędrująca galeria”, która jak sama 
nazwa wskazuje przez okres jednego miesiąca będzie dostępna w każdej z sześciu gmin- 
członków Lokalnej Grupy Działania. Od grudnia prace będzie można podziwiać w Gminie 
Marianowo. Konkurs i wystawa została sfinansowana ze środków unijnych w ramach Osi 4 
Leader objętej PROW na lata 2007-2013. 
 WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W 
KONKURSKIE. 
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