Gmina Tokarnia w partnerstwie z Obec Liesek ze Słowacji zrealizowa projekt pt.

„ Wspólne polsko – słowackie poszukiwanie nowego szlaku tradycji i kultury”
projekt współfinansowany przez Unię Europejską (85%) ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
„Tatry”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Okres realizacji projektu: V – XII 2018 r.
Wartość projektu: 30 322,35 €
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) : 25 773,99 €

Partner wiodący projektu:
GMINA TOKARNIA, 32-436 Tokarnia 380, www.tokarnia.info.pl
Koordynator Projektu: mgr Anna Kosek, tel. 12 2747024 wew. 31
e-mail: a.kosek@tokarnia.info.pl

Partner projektu:
OBCE LIESEK, 027 12 Liesek 442, www.liesek.eu.sk

Cel główny mikroprojektu: ochrona materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa
lokalnej kultury i historii na obszarze gminy Tokarnia i Liesek.
Cele szczegółowe:
 wzrost wiedzy na temat historii i kultury małych ojczyzn jakimi są gmina Tokarnia
i Liesek wśród mieszkańców oraz turystów.
 zwiększenie poczucia tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży zamieszkujących na
obszarze gmin partnerskich Tokarni i Lieska.
 ocalenie od zniszczenia symbolów dziedzictwa kulturowego gminy Tokarnia, jakimi
są przydrożne kapliczki.

Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież mogły odkrywać swoje korzenie, lokalną kulturę
i tradycję, a efekty ich wspólnych wycieczek i warsztatów można podziwiać w publikacji
„Kapliczki i krzyże – historyczno-kulturalny szlak gminy Tokarnia i Liesek”.
W ramach projektu odrestaurowane zostały dwie zabytkowe kapliczki w miejscowości
Krzczonów i Skomielna Czarna. Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia
tożsamości lokalnej mieszkańców obu gmin jak również promocji tego obszaru.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1.Na szlaku tradycji i kultury
W ramach zadania zrealizowano wycieczkę tematyczną „Szlakiem zabytkowych kapliczek i krzyży”
na Słowację , do Obce Liesek w dniu 12 czerwca. W wycieczce wzięło udział 19 uczniów z ZPO
Krzczonów i 20 uczniów ze szkoły podstawowej w Liesku. Podczas wycieczki uczniowie
fotografowali i opisywali napotykane zabytki. Dla uczniów zapewniony został dowóz, wyżywienie,
opieka nauczyciela oraz ubezpieczenie na czas podróży.

W dniach 18 - 19 czerwca 2018 r. w gminie Tokarnia zorganizowano „Historyczny pieszy
rajd po gminie Tokarnia . W pierwszym dniu rajdu na Urbanią Górę wzięło udział 21 uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni i 30 uczniów ze szkoły podstawowej z Liesek.
W drugim dniu rajdu, uczestniczyło 30 uczniów z Lieska i 128 uczniów z terenu Gminy
Tokarnia. Trasa rajdu obejmowała: Bogdanówka–Koskowa Góra- 866 m.n.p.m (trasa
szlakiem Konfederatów Tatrzańskich, na szczycie Koskowej Góry zorganizowano wspólne
ognisko oraz pokazy inscenizacji inspirowanej wydarzeniami z II Wojny Światowej. Dla
uczniów zapewniony został dowóz, wyżywienie, opieka nauczyciela oraz ubezpieczenie na
czas podróży.

Uczestnicy wycieczki w Liesku w dniu 12 czerwca 2018 r.

Rajd w Gminie Tokarnia w dniach 18-19 czerwca 2018 r.

2. Warsztaty - w poszukiwaniu wspólnych korzeni
W dniu 18 września 2018 r. zorganizowano warsztaty plastyczne w Gminie Tokarnia, w
których uczestniczyło 19 uczniów z ZPO Krzczonów i 20 uczniów ze szkoły podstawowej w
Liesku. Dzieci uczestniczyły również w pokazie filmu o Gminie Tokarnia jak również zagrały
wspólny mecz siatkówki w ZPO Krzczonów. Podobne atrakcje, w ramach warsztatów
plastycznych zorganizowano w dniu 25 września w Liesku. W których uczestniczyła taka
sama liczb uczestników. W przypadku obu warsztatów dzieci miały zapewnione bezpłatne wy
żywienie, opiekę i transport oraz materiały plastyczne.

3. Renowacja zabytkowych kapliczek w Gminie Tokarnia
W ramach zadania pracom konserwatorskim poddane zostały dwie zabytkowe kapliczki:
kamienna kapliczka Matki Boskiej w Skomielnej Czarnej z 1897 r. oraz kamienna kapliczka
Matki Boskiej w Krzczonowie z 1885 r.

Prace restauratorskie zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym Programem Prac
Konserwatorskim i odebrane bez zastrzeżeń przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w
Krakowie w dniu 11 grudnia 2018 r.

Kapliczka w Krzczonowie przed
renowacją

Kapliczka w Krzczonowie po renowacji

4. Opracowanie i wydanie przewodnika „Kapliczki i krzyże – historyczno kulturalny szlak gminy Tokarnia i Liesek"
Materiały zebrane podczas rajdu i wycieczki zorganizowanej dla uczniów w gminie Liesek i
Gminie Tokarnia posłużyły jako materiał do opracowania przewodnika o kapliczkach
zlokalizowanych w partnerskich gminach Liesek i Tokarnia. Dwujęzyczny (polsko-słowacki)
przewodnik został wydany w formie drukowanej w ilości 1000 egzemplarzy, format A5,
pełen kolor. Przewodnik jest dostępny w urzędzie gminy, gminnym ośrodku kultury i sportu
w Tokarni oraz w Skomielnej Czarnej. Będzie również dystrybuowany podczas lokalnych
imprez bezpłatnie. Połowa nakłada będzie dostępna w Obce Liesek.
Folder do poprania w wersji elektronicznej (pdf) pod tabliczką informacyjną projektu na
stronie głównej.

