
Ogłaszamy wyniki naboru ofert na inicjatywy kulturalne dla mieszkańców Gminy Jedwabno. W 

ramach projektu pn. FABRYKA KULTURY dofinansowanie otrzymały 4 projekty: 

 

1. Wesel(MY) się!  

Potańcówka w stylu wesela. Projekt zakłada zorganizowanie balu folkowej potańcówki w stylu wesela 

połączonej z warsztatami tańców tradycyjnych dla wszystkich chętnych – zarówno osób starszych 

tęskniących za dawnymi potańcówkami, jak i osób młodych, które obecnie nie mają możliwości 

doświadczania bliskiego, żywego spotkania z muzycznymi i tanecznymi tradycjami. Imprezę 

poprzedzą warsztaty rękodzielnicze „Folkowe dekoracje” i kulinarne „Wiejski stół”. 

Koordynatorka projektu: Wioleta Wojciechowska 

2. „Daj talent teatralnie”  

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Jedwabno i ma na celu zrzeszenie we 
współpracy artystów, laików, twórców, zwykłych ludzi, osób z pięknymi ideami o dużych chęciach. W 
ramach projektu odbędzie się cykl spotkań, podczas których powstanie scenariusz, a na jego 
podstawie spektakl, finalnie pokazany na deskach sceny GOK. Najważniejsi w projekcie są ci, którzy 
zgłoszą się do uczestnictwa. To oni decydują o temacie spektaklu. Wspólnie stworzymy fabułę i 
obmyślimy scenerię. Wszystko pod kierunkiem i przy współudziale świetnych specjalistów, którzy na 
co dzień są nieuchwytni.  Finał będzie miał miejsce w październiku. Pokażemy, że wielkie sprawy nie 
omijają małych miejsc. Przygotujemy spektakl na miarę Teatru Jaracza ;) 
 

Koordynatorka projektu: Małgorzata Graczyk 

3. „Sztuka łączy pokolenia” 

Międzypokoleniowy cykl warsztatów kulinarnych i malarskich na bazie darów z jezior i lasów. Celem 

przedsięwzięcia jest integracja osób reprezentujących różne grupy wiekowe poprzez zaangażowanie 

uczestników we wspólne działania i stwarzanie warunków do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. 

Inspiracją dla uczestników spotkań malarskich i kulinarnych mają być bogactwa naturalne tych 

terenów oraz tradycyjne, i niekiedy zapomniane już sposoby ich wykorzystywania.  

Koordynatorka projektu: Krystyna Kabała / grupa: Klub Seniora ,, Złota Jesień '' 

4. „Słowiańscy Szamani” 

Tematyką projektu będzie. Jak zrobić naturalne ziołowe różdżki do okadzania (jakie zioła użyć, jak je 

zbierać, jakie mają działanie, jak je przygotować). Uczestnicy nauczą się jak przygotować ziołowe 

herbaty fermentowane (czym są herbaty fermentowane, gdzie i jak zbierać surowiec, jak je 

przygotować i przechowywać). W kolejnym etapie dowiemy się jak zrobić zdrowe i ekologiczne 

kosmetyki na bazie naturalnych składników pochodzących z okolicznych łąk i przydomowych 

ogrodów. Biorący udział w projekcie dowiedzą się co to są maceraty, toniki, maści i kremy, przygotują 

balsam do ust i krem do rąk, które uczestnicy zabiorą do domu. Między zajęciami będzie 

poczęstunek, przygotowany przez prowadzących, uczestnicy będą mogli skosztować potraw na bazie 

lokalnych ziół, herbat  ziołowych, i posłuchać pogadanki o dawnych słowiańskich obyczajach 

związanych z ziołami. 

Koordynator Piotr Siemiatkowski /  grupa: ,,Słowiańscy Szamani ‘’ 


