Laureaci Dorocznej Nagrody FRDL w 2008 roku
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Rodzaj
wyróżnienia

Instytucja

Informacje

Imię i nazwisko
przedstawiciela

Samorządowe instytucje kultury

Nagroda

Dobrodzieński Ośrodek
Kultury i Sportu

Ośrodek kultury i sportu popularyzuje dorobek artystyczny artystów lokalnych regionu,
prowadzi działalność aktywizującą twórczość artystyczną wspólnot narodowościowych,
kształtuje postawy tolerancji i poszanowania dla odrębności kulturowych innych narodowości.
Nagroda przyznana przede wszystkim za realizację projektu „Źródło”, http://www.domkulturydobrodzien.pl/

Wyróżnienie

Miejska Biblioteka Publiczna
w Gorlicach

Biblioteka realizuje programy dotyczące poprawy życia społeczności lokalnych, zwłaszcza
etnicznej mniejszości łemkowskiej, aktywizujące grupy społeczności lokalnej, organizuje
spotkania autorskie i z aktorami, wystawy, prezentacje multimedialne.

Magdalena Miller,
dyrektor

Wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w
Czachówku

Szkoła podejmuje liczne działania o charakterze kulturowym, organizuje wyjazdy plenerowe
dla dzieci i młodzieży, skutecznie angażuje do współpracy środowisko lokalne. Poprzez
podejmowane przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe, przyczynia się do rozwoju aktywności
obywatelskiej młodzieży.

Jolanta Załuska,
dyrektor

Wyróżnienie

Gminny Ośrodek Kultury w
Czerwonaku

Wyróżnienie

Gryfiński Dom Kultury

Dom kultury, działający m.in. poprzez 15 świetlic wiejskich, rozliczne inicjatywy o bardzo
szerokim zasięgu, aktywizujące mieszkańców do działań sportowych i kulturalnych,
wspierający rozwój inicjatyw lokalnych. www.gdk.com.pl

Maria Zalewska,
dyrektor

Dyplom uznania

Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu

Poprzez szereg podejmowanych działań, muzeum stara się ratować, zawody, zwyczaje,
tradycje wiejskie i obrzędy. Prowadzi bardzo szeroką działalność edukacyjną i
popularyzatorską. Organizuje cykle folklorystyczne, przedsięwzięcia kulturalne.
www.mwmskansen.pl

Jan Rzeszotarski,
dyrektor

Dyplom uznania

Nowotomyski Ośrodek
Kultury

"Turniej Wsi" pobudził życie kulturalne wsi: przywrócił funkcję świetlic jako ośrodków życia
kulturalnego i społecznego wsi, zaktywizował środowisko, zintegrował wieś, przywrócił więzi
pokoleniowe, doprowadził do współpracy członków zrzeszonych w różnych organizacjach
społecznych. www.nok.home.pl/

Genowefa
Hreczyńska,
dyrektor

Dyplom uznania

Gminny Zespół
Użyteczności Publicznej w
Limanowej

Dyplom uznania

Stanisław Górski,
dyrektor

Projekt "Potasze 170" to pomysł uczczenia 170 lat powstania wsi, w które zaangażowana
została cała społeczność, integrując starych i nowych mieszkańców (z osiedla domków
Inspektor Katarzyna
Osuchowska
jednorodzinnych), odtworzona została i spisana tradycja i historia wsi, przygotowana wystawa
przenośna, która stała się tematem szkolnych zajęć itp.

GZUP jest koordynatorem rozwoju wszystkich działań kulturalnych w gminie, wspiera i rozwija
działalność zespołów folklorystycznych, traktując rozwój kultury jako czynnik integrujący
społeczeństwo.
Biblioteka stale współpracuje z instytucjami lokalnymi, zgodnie z mottem "Biblioteka otwarta
Gminna Biblioteka Publiczna
dla każdego", bogaty program zachęcający do czytelnictwa, spotkania autorskie, autorski
w Rybnie
program „biblioterapii”. Pełni rolę domu kultury.

Jacenty Musiał,
dyrektor
Urszula Adamiak

Organizacje pozarządowe lub grupy obywateli
Opracowanie koncepcji wiosek tematycznych i ich przetestowanie na gruncie polskim, jako
modelu i metody aktywizacji społeczności lokalnej. „Wioski tematyczne” skutkują wzrostem
samorządności w uczestniczących miejscowościach, wzrostu aktywności społecznej
Prezes Maria Idziak
mieszkańców oraz rozwoju lokalnego gospodarczego (m.in. turystyki). Działanie o charakterze
kulturotwórczym. www.wioskitematyczne.org.pl

Nagroda

Koszalińskie Towarzystwo
Społeczno - Kulturalne

Nagroda

"Otwarte Ogrody"

"Otwarte Ogrody" to inicjatywa na rzecz integracji lokalnej społeczności, promocja oraz rozwój
miast zielonych i miast-ogrodów położonych na Mazowszu, projekt jest uznawany za jeden z
najciekawszych produktów turystycznych w regionie. www.miastaogrody.pl

Magdalena
Prosińska,
Kierownik ds.
komunikacji

Wyróżnienie

Teatr Academia

Projekt "Sąsiedzi dla sąsiadów" miał na celu zmianę związanego z Pragą Płn. stereotypu tej
dzielnicy i poprzez prowadzone akcje artystyczne przygotował grunt pod działalność trwałych
ośrodków animacji kultury. Służy też za przykład dla podobnych inicjatyw w Warszawie, np.
stowarzyszeń mieszkańców np. ul. Smolna itp. www.e-teatr.pl/pl/artykuly/26602.html

Roman Woźniak,
Dyrektor artystyczny

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci,, Zarembiacy"

Wspieranie idei rodzin zastępczych i ich promowanie w środowisku, a także wspieranie ich w
rozwiązywaniu codziennych problemów platformę wymiany doświadczeń i fachowe wsparcie.
Celem działań integracyjnych i wychowawczych jest pomoc wychowankom domu dziecka oraz
dzieciom i młodzieży w rodzinach zastępczych w uzyskaniu optymalnych warunków rozwoju.
Wszyscy członkowie stowarzyszenia pracują społecznie.

Dariusz Hasiec,
Wiceprezes

Grupa Teatralna
,,Zarembiacy"

Prowadzenie Grupy Teatralnej "Zarembiacy" w Domu Dziecka, jako formy edukacji i
wychowania poprzez sztukę. Teatr aktywnie uczestniczy w życiu miasta, biorąc udział w
imprezach organizowanych na rzecz dzieci, wystawia spektakle dla dzieci i młodzieży. Teatr
bierze udział w ogólnopolskich festiwalach teatralnych (zdobywa nagrody), uczy wychowanków
domu dziecka aktywności społecznej i umiejętności życia.
www.jestesmysobiepotrzebni.aplus.pl

Wyróżnienie
(wspólne)

Towarzystwo Rozwoju
Gminy Dobrcz

Utworzenie wiejskich świetlic środowiskowych, które są azylem dla dzieci i młodzieży.
Stanowią dodatkowo ośrodki aktywności mieszkańców. Na początku roku 2005 utworzono
dwie świetlice, a obecnie jest ich 14. Instruktorzy pomagają dzieciom w rozwoju i organizują im
czas wolny. http://trgd.dobrcz.pl

Dyplom
uznania

Towarzystwo Popularyzacji
Piękna Polesia

Towarzystwo działa w oparciu o Karczmę, współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami
kulturalno-oświatowymi, samorządami lokalnymi. Współtworzyło skansen, inicjuje i organizuje
imprezy folklorystyczne i wylansowało produkty lokalne. Wypromowało wieś Kołacze do roli
ważnego centrum turystycznego.

Dyplom
uznania

Stowarzyszenie ,,Kobiety
Europy"

Dyplom
uznania

Dom Współpracy PolskoNiemieckiej - "Na granicy.
Rzecz o czasach, ludziach i
miejscach"

Wyróżnienie

Piotr Rządkowski,
Dyrektor
513-94-66-20

Anna Szymańska
0506 151 014
Antoni Kobielas,
Prezes
601 371 271

Działania dla odbudowania lokalnych tradycji i kultury oraz integracji grup narodowościowych
zamieszkujących Legnicę (Romów, Żydów, Ukraińców, Niemców, Łemków, Rosjan, Polaków). Elżbieta Chucholska,
Organizacja imprez kulturalnych i związanych z lokalnym folklorem min. „Wigilii narodów” – co
Prezes
roku w tradycji innej narodowości.
Spopularyzowanie złożonego tematu „granicy” poprzez przybliżenie szerokim kręgom
mieszkańców prawie całkowicie zapomnianego rozdziału górnośląskiej, a co za tym idzie,
wspólnej, polsko-niemieckiej historii. Zaangażowanie zarówno partnerów społecznych, jak
mieszkańców. Nowoczesna forma uczenia historii i jej dokumentowania.
www.haus.pl/pl/opis/19_08_08.html

Elżbieta Więcek,
Szefowa programów
Kulturalnych

