
PROJEKT 
DOFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW 
PROGRAMU 
„DZIAŁAJ LOKALNIE” 
POLSKO-
AMERYKAŃSKIEJ 
FUNDACJI WOLNOŚCI 
REALIZOWANEGO 
PRZEZ AKADEMIĘ 
ROZWOJU 
FILANTROPII 
W POLSCE ORAZ 
OŚRODEK DZIAŁAJ 
LOKALNIE 
STOWARZYSZENIE 
KORONA 
PÓŁNOCNEGO 
KRAKOWA.

Okres realizacji:
30 września 2018 – 15 grudnia 2018 r.

Kwota dotacji:
3000 zł



Cele Fundacji im. Marszałka Marka Nawary

• Fundacja im. MMN stawia sobie za cel m.in. budowanie 
tożsamości regionalnej oraz ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI 
i JEJ WIELOWIEKOWEGO DZIEDZICTWA poprzez realizację 
społecznych projektów edukacyjnych, kulturalnych, 
rekreacyjnych itp. 



Kontekst…
Projekt pn.: „Podaruj swoje kolory raciborowickiej świątyni a
wspomnienia dzieciom” wpisuje się w przygotowania społeczności
lokalnej do zbliżających się wielkich rocznic związanych z kościołem
w Raciborowicach, fundatorem świątyni Janem Długoszem (605
rocznica urodzin i 540 rocznica śmierci), a także 200 rocznicą
powstania Szkoły Podstawowej w Raciborowicach (w 2019 r.), noszącej
imię Jana Długosza.



… i podmiejskie problemy

1. Bliskość Krakowa, nowy styl życia mieszkańców powodują, że więzi
z parafią stają się luźniejsze, przez co także zanika tożsamość lokalna
i więzi społeczne.

Projekt miał wzmocnić integrację społeczności lokalnej i przypomnieć bogatą 
historię miejsca w powiązaniu z wybitną postacią - Janem Długoszem.

2. Powszechna możliwość podróżowania po świecie i oglądania tysięcy
wspaniałych miejsc relatywizuje, a nawet minimalizuje wartość lokalnego
dziedzictwa i postaci z nim związanych.

Projekt miał ożywić to miejsce przypominając ważne elementy z historii
Raciborowic i dzieł życia Jana Długosza.

3. Istotnym czynnikiem budowania tożsamości kulturowej jest wspólne
świętowanie. Jednak coraz go mniej w naszej lokalnej społeczności.

Projekt zapraszał ludzi do wspólnej, rodzinnej zabawy połączonej
z artystyczną rywalizację, a zarazem edukacją historyczną i regionalną.



REALIZACJA W ZACNYM TOWARZYSTWIE

Fundacja im. MMN zaprasza do współpracy partnerów od 
których możemy się wiele nauczyć, którzy  mają swój 
dorobek społeczny i kulturalny, i których wkład w realizację 
projektów poszerzy spectrum działania Fundacji.
• Niniejszy projekt współrealizowały Katarzyna Zarzycka i Barbara Łepkowska, 

z Fundacji „Plenerownia”, nagrodzone m.in. odznaką "Zasłużony dla Kultury 
Polskiej„ za projekt „sztuka na kółkach”. 

• Partnerem była Szkoła Podstawowa w Raciborowicach 
(z Panią Dyrektor Joanną Karyś-Róg).

• Partnerem Projektu była Parafia w Raciborowicach z Księdzem Prałatem 
Wiesławem Cholewą – Proboszczem.

• Kolorowanki projektowała artystka Kamila Korta.

• Puzzle wykonywał i w części sponsorował artysta Jan Michalski.



Cel

OŻYWIENIE I UPRZYSTĘPNIENIA 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZARU 

ŚREDNIOWIECZNEJ 
ŚWIĄTYNI 

W PODKRAKOWSKICH 

RACIBOROWICACH 

ORAZ JEJ FUNDATORA 

JANA DŁUGOSZA



Cel, a dokładniej to o co chodzi…?

Projekt "Podaruj swoje kolory raciborowickiej świątyni, a 
wspomnienia dzieciom" adresowany był do całych rodzin uczniów 
Szkoły Podstawowej w Raciborowicach 

gdyż chcieliśmy:

• przypomnieć wybitny średniowieczny zabytek; 

• jego wspaniałe detale architektoniczne, których na co dzień się 
nie zauważa;

• wywołać wspomnienia związane z świątynią;



PIKNIK w BATOWICACH – 1 IX 2018 r.

•Konkurs wiedzy o Parafii
• Wspomnienia i… łezka w oku



PIKNIK w BATOWICACH – 1 IX 2018 r.

• Układanie puzzli w rozmiarze XXL na czas



SPOTKANIE w BATOWICACH – 26 X 2018 r.

• Spotkanie odbyło się w Domu Wiejskim w Batowicach,

• Uczestnicy mieli jeszcze w pamięci konkursy wiedzy oraz układanie 
puzzli w rozmiarze XXL 1 września, podczas Pikniku Rodzinnego.

• Batowiczanie dowiedzieli się o planach Fundacji zorganizowania 
urodzin Jana Długosza w Szkole Podstawowej w Raciborowicach 
oraz o przygotowywanych kolorowankach, które będą do pobrania 
ze stron Fundacji, Szkoły i Parafii.



WARSZTATY O DZIEDZICTWIE – 29 X 2018 r.

• Warsztaty prowadzone przez Fundację 
„Plenerownia” odbyły się w Szkole 
w Raciborowicach.

• Dzieci rozmawiały o dziedzictwie z okolicy, bawiły 
się w muzealników, a na koniec „testowały” 
kolorowanki.



WARSZTATY O DZIEDZICTWIE – 29 X 2018 r.



DZIEDZICTWO 
z NASZEGO 
PODWÓRKA 
BATOWICE 
– 23 XI 2018 r.



DZIEDZICTWO z NASZEGO PODWÓRKA 
BATOWICE – 23 XI 2018 r.

Spotkanie odbyło się 
w Domu Wiejskim 
w Batowicach

Pytania, wokół których 
odbywały się warsztaty to:

• Co tworzy moje, twoje, nasze 
dziedzictwo?

• Jakim wspomnieniom 
towarzyszy świątynia?

• Jak na zbiorowość wpływają 
wybitne postaci z przeszłości?



URODZINY JANA DŁUGOSZA – 4 XII 2018 r.

• Teatrzyki,

• Prezentacje, 

• Tańce z epoki, konkursy

• Pokaz mody,

• Prezentacje kolorowanek. W urodzinach Jana Długosza – 4 XII -
wzięli udział wszyscy uczniowie SP!

Uczniowie klas młodszych o godz. 9.00 
a uczniowie klas starszych o godz. 11.30



URODZINY JANA DŁUGOSZA – 4 XII 2018 r.

• Nagrody ufundowali:

• Wójt gminy Michałowice

• Prezes Fundacji im. M. Nawary.



KOLOROWANKI DO POBRANIA

Materiały edukacyjne dla szkoły i dla rodzin -
trwały dorobek projektu.



Rezultaty

1. Udział w Pikniku Batowickim – promocja projektu (200 osób).

2. Zorganizowanie 2 spotkań warsztatowych z mieszkańcami (30 osób)

3. Zorganizowanie warsztatów o dziedzictwie z uczniami (60 osób)

4. Ufundowanie dla dzieci puzzli z logami Projektu (co najmniej 30 
dzieci i 100 dorosłych).

5. Zorganizowanie imprezy urodzin Jana Długosza 4 XII  (350 dzieci 
+ rodzice).

6. TRWAŁY DOROBEK PROJEKTU: Opracowanie materiałów 
dydaktycznych i promocyjnych w postaci kolorowanek do pobrania 
z Internetu materiałów opracowanych w projekcie, na zasadach 
wolnej licencji. 



Dziękuję za uwagę!


