
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

 

e-biuletyn 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel./fax: 81 50 16 140, www.zielonypierscien.eu 

Czerwiec, 2017 r. 

nr 2/5, Rok 2 

Lokalne teatry obrzędowe 
Działające grupy obrzędowe chcą się rozwijać. 17 maja br. w 
Gminnym Domu Kultury w Markuszowie odbyło się spotkanie 
poświęcone działalności i wymianie doświadczeń teatrów wiej-
skich z obszaru działania LGD „Zielony Pierścień”. 

Prezentowane przez nich spektakle cieszą się 
wielkim zainteresowaniem widzów. W swoim 
repertuarze przywołują obraz kulturowy wsi, 
której już nie ma. Tak jak grupy rekonstrukcji 
historycznych, które prezentują ważne z historii 
bitwy, tak dziś wiejskie teatry odtwarzają daw-
ne zwyczaje bożonarodzeniowe, wielkanocne 
czy związane z codzienną pracą na roli. Często 
mają one charakter interaktywny (co oczywiście 
zwiększa ich atrakcyjność)  – widzowie np. włą-
czają się do wspólnego śpiewania lub biorą 
udział w degustacji tradycyjnych potraw. 

Uczestnicy spotkania podjęli inicjatywę przygo-
towania projektu, który będzie dotyczył organi-
zacji warsztatów teatralnych dla wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby utworzyć grupę tea-
tralną w swojej miejscowości lub przyłączyć się 
do już występujących  grup obrzędowych. 

 

Wzięło w nim udział ponad 20 przedstawicieli teatrów wiejskich i 
pasjonatów lokalnych tradycji i zwyczajów z obszaru gmin: Nałę-
czów, Markuszów i Wojciechów. Jego organizatorem była LGD 
„Zielony Pierścień” oraz GDK w Markuszowie.  

Uczestnicy spotkania zaprezentowali dotychczasową działalność 
swoich grup oraz wskazali na problemy z jakimi borykają się na co 
dzień.   

Dzisiejsza działalność teatrów wiejskich opiera się przede wszyst-
kim na aktywności kobiet. Zbyt małe jest zainteresowanie panów. 
Nie jest też najlepiej z zaangażowaniem młodzieży i dzieci w wieku 
szkolnym. 

Lokalne teatry obrzędowe stoją jednak przed ogromną szansą. 
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Jak otrzymać wsparcie finansowe 

z inicjatywy LEADER? 

 
Informujemy o tym szczegółowo na naszej stronie internetowej w za-

kładce LEADER, w podzakładce „Przedsięwzięcia i lokalne kryteria wybo-

ru operacji”. Znajduje się tam opis kilkunastu przedsięwzięć oraz kryteria 

oceny i wyboru wniosków do każdego z nich. 

 

Poniżej linki do przykładowych przedsię-

wzięć: 

- rozpoczęcie działalności gospodarczej; 

- rozwój firmy; 

- ogólnodostępna infrastruktura na cele 

kulturalne; 

- infrastruktura rekreacyjna. 
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Wakacje w regionie z 
Radiem Puławy24 

Lokalna Grupa Działania „Zie-

lony Pierścień” wraz z Radiem 

Puławy24 zaprasza na poran-

ne audycje, w których bę-

dziemy mówić jak ciekawie i 

aktywnie można spędzić wa-

kacje w naszym regionie. 

 

 

 

Audycje będzie można usły-
szeć na antenie Radia Puła-
wy24 rano między godz. 9.00 a 
10.00 w lipcu od poniedziałku 
do czwartku. Już w poniedzia-
łek, 3 lipca, tuż po g. 9.00 bę-
dziemy mówić o spływach 
kajakowych na dolnym odcin-
ku rzeki Wieprz od Baranowa 
do Skoków. 

Dowiecie się gdzie można 
pożyczać kajaki, skąd rozpo-
cząć spływ, jak bezpiecznie 
płynąć, gdzie warto zatrzymać 
się kajakiem, co ciekawego 
można zwiedzić w Baranowie 
i Kośminie nad Wieprzem.   

Będą też konkursy i upominki. 
W pierwszej audycji oprócz 
przewodników i map będzie 
można wygrać bezpłatne spły-
wy kajakiem na dolnym Wie-
przu. 

W następnych audycjach bę-
dzie również bardzo ciekawie. Z 
udziałem ludzi turystyki  

powiemy o wyprawach nordic-walking, ornitolo-
gicznych, rowerowych, konnych, survivalowych 
a nawet balonowych. I tego wszystkiego można 
doświadczyć w naszym regionie! Serdecz-
nie  zapraszamy na audycje. 

 

 
  

http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/tworzenie-firm-start-up
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/rozwoj-firm
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/infrastruktura-na-rzecz-rozwoju-dzialalnosci-kulturalnej
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/infrastruktura-na-rzecz-rozwoju-dzialalnosci-kulturalnej
http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/przedsiewziecia-i-lokalne-kryteria-wyboru-operacji/infrastruktura-rekreacyjna

