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„Olimpiada Aktywności Wiejskiej” 
w liczbach:

32
Zgłoszeń do tegorocznej 

edycji

3
Kategorie   

konkursowe

40,500 zł
Pula nagród

3
Miejsca w każdej   

kategorii

9
Wyróżnień 

w konkursie



Skład kapituły

1. Podlaski Urząd Wojewódzki.

2. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

3. Podlaski Instytut Kultury.
4. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Białymstoku.

6. Podlaska Izba Rolnicza.

7. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, 

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.



Kategoria I

Działania skierowane do społeczności 

jednej, bądź dwóch miejscowości 

w obrębie jednej gminy



„NAJPIĘKNIEJSZY 

WIENIEC DOŻYNKOWY -

DOŻYNKI PREZYDENCKIE 

2021”

Wyróżnienie – 1 000 zł

Koło Gospodyń Wiejskich "Sąsiedzi" z Kolonii Boćki

Działanie polegało na odrodzeniu tradycji zapomnianych i od

wielu lat nie kultywowanych na terenie kolonii Boćki

związanych z przygotowaniami do wykonania wieńca

dożynkowego. Mieszkańcy poszukiwali wskazówek i otrzymali

lekcje od historyków i znawców tradycji i obrzędowości około

żniwnych. Dzięki ciężkiej pracy mieszkańców powstał

tradycyjny wieniec dożynkowy, który zajął I miejsce na

Dożynkach Wojewódzkich i tym samym został nominowany

do uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich, gdzie został

również doceniony i zajął I miejsce.



„Na wyciągnięcie 

ręki - zdrowie z 

natury”

Miejsce III  - 2 500 zł

Grupa nieformalna Klub Współczesnej Kobiety

Inicjatywa miała na celu powrót społeczności lokalnej do sił

witalnych po dwóch latach trwającej pandemii i look dawn.

Zorganizowano spacery tematyczne podczas których

zbierano zioła i kwiaty, które następnie suszono i

przygotowywano z nich herbatki i mieszanki prozdrowotne.

Inauguracją przedsięwzięcia był konkurs pn. „Wypieki ziołami

pachnące” który przeprowadzono w dwóch kategoriach.



„OŻYWIAMY SWOJĄ WIEŚ, 

CYKL KREATYWNYCH 

INICJATYW ŁĄCZĄCYCH 

LUDZI”

Miejsce II  - 3 500 zł

KGW "Szeroka Struga" w Łapach Pluśniakach

Głównym założeniem i celem grupy było zaangażowanie

lokalnej społeczności w szereg przedsięwzięć mających na

celu stworzenie miejsca do spotkań na terenie wsi Łapy

Pluśniaki. Mieszkańcy czynem społecznym i pozyskanym

dotacjom odremontowali budynek drewniany położony na

placu gminno-wiejskim oraz zagospodarowali teren wokół

niego. Budynek został ocieplony, wstawiono okna i drzwi oraz

zagospodarowano plac wokół poprzez nasadzenia drzew i

kwiatów.



„Zagospodarowanie 

placu integracji 
wiejskiej w Sitawce”

Miejsce I - 4 500 zł

Sołectwo Sitawka

Działanie polegało na zagospodarowaniu placu wiejskiego

poprzez ustawieniu namiotu całorocznego, wykonaniu

parkietu, ustawieniu ławek, stołów i oświetleniu placu energią

słoneczną oraz przygotowaniu kącika zabaw dla dzieci.

Wszystkie działania realizowane były przez mieszkańców po

godzinach pracy w gospodarstwach rolnych. Inauguracja

otwarcia miejsca była połączona z imprezą plenerową

podczas której zorganizowano liczne konkursy tj. przeciąganie

liny, sprint z koszykiem, zbieranie ziemniaków itp.



Kategoria II

Działania skierowane do minimum trzech 

miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar 

jednej gminy



„NOC ŚWIĘTOJAŃKA 

W KARAKULACH”

Wyróżnienie – 1 000 zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Karakulach

Organizacja przedsięwzięcia miała na celu integrację

mieszkańców rdzennych z nowo przybyłymi w tym celu

zorganizowano warsztaty zbierania ziół i kwiatów. Część

historyczna wsi Karakule przedstawiona została przez

lokalnego historyka. Następnie uczestnicy wybrali się w

poszukiwanie Kwiatu Paproci oraz nad rzekę gdzie puszczali

wyplecione przez siebie wianki.



„I GMINNY PIKNIK 

STRAŻACKI”

Wyróżnienie – 1 000 zł

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna 

w Szudziałowie

Przedsięwzięcie polegało na organizacji szeregu atrakcji dla

uczestników min. udzielanie pierwszej pomocy, konkurencje

dla najmłodszych pt. „Mały Strażak”, warsztaty kulinarne,

prezentacja pojazdów wojskowych. Zmagania jednostek OSP

było największą atrakcją dla najmłodszych, ale nie tylko.

Dzięki organizacji przedsięwzięcia wiele osób mogło zapoznać

się z ciężką i niebezpieczną pracą strażaków.



„PIKNIK 

PATRIOTYCZNO-

RELIGIJNY”

Wyróżnienie – 1 000 zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Małym Płocku

Jak sam tytuł wskazuje Koło Gospodyń Wiejskich w Małym

Płocku wraz ze Związkiem Piłsudczyków w Małym Płocku

postanowiło uczcić święto Wojska Polskiego. W tym celu

zorganizowało wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz

religijnych przy ognisku oraz akompaniamencie akordeonu i

gitary. Wspólne śpiewanie przyczyniło się do utrwalenia

postawy patriotycznej i obywatelskiej wśród mieszkańców

gminy. A w najmłodszych uczestnikach zaszczepiono

poczucie swojej wartości.



„KONCERT KOLĘD 

SĄSIEDZKICH”

Wyróżnienie – 1 000 zł

Sołectwo wsi Szudziałowo

„Koncert Kolęd Sąsiedzkich” to działanie, które zostało

reaktywowane po dłuższej przerwie i miało formę spotkań

online. Do wspólnego kolędowania zostały zaproszone chóry

parafialne z kilku parafii katolickich, zespoły rodzinne, soliści

oraz dzieci ze Szkół Podstawowych w Szudziałowie i Babikach.

Wszystkie występy zostały nagrane i umieszczone na fanpagu

Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie.

Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami .



„DOSTOJNIE, 

ELEGANCKO I NA 
LUDOWO”

Miejsce III - 2 500 zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Bohdanie

Inicjatywa polegała na zorganizowaniu wiejskiego spotkania

integracyjnego w którym wzięły udział całe rodziny ze wsi

Bohdan oraz wsi przyległych. Odtworzenie strojów z epoki

średniowiecza oraz udział husarzy na koniach z Podlaskiej

Chorągwi Husarskiej miało pozytywny oddźwięk wśród lokalnej

społeczności.



„Kulinarne skarby 
Podlasia”

Miejsce II - 3 500 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo

Realizacja inicjatywy miała na celu promocję lokalnych

produktów kulinarnych, których podstawę stanowiły owoce

jagodowe pochodzące z ekologicznych plantacji z obszaru gminy

Szudziałowo oraz przydomowych upraw uczestników. Warsztaty

kulinarne zorganizowane zostały dzięki otrzymanej dotacji za

zakup wyposażenia kuchennego oraz akcesoriów dekoracyjnych.

Całość zaowocowała w wydanie publikacji drukowanej

zawierającej przepisy na słodkości z wykorzystaniem właśnie

owoców jagodowych.



„MIESIĄC MARZEC 

MIESIĄCEM KOBIET 
W MICHAŁOWIE”

Miejsce I - 4 500 zł

Koło Gospodyń Wiejskich Czerwone Szpilki

Organizacja przedsięwzięcia była odpowiedzią na prośby

mieszkańców którzy pragnęli podzielić się wymianą

doświadczeń oraz kontynuować kultywowanie tradycji. W

ramach inicjatywy zorganizowano warsztaty tj. Taneczny

wieczór, spotkanie z profesjonalną wizażystką, morsowanie i

baliowanie nad zalewem w Michałowie, olejowe inspiracje,

położna i brafitterka, warsztaty kulinarne. Celem tych działań

było pobudzenie aktywności społecznej, nawiązanie relacji

oraz podniesienie własnej wartości mieszkańców gminy

Michałowo.



Kategoria III

Działania skierowane poza obręb gminy, 

ale mieszczące się w ramach województwa



„Odtworzenie tradycji i 

obrzędów dożynkowych 

ze szczególnym 

uwzględnieniem wicia 

wieńca dożynkowego ”

Wyróżnienie – 1 000 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Bielskiego

Inicjatywa miała na celu organizację 3-dniowego szkolenia i

warsztatów tworzenia tradycyjnego wieńca dożynkowego

oraz uszycia 8 stroi dla grupy wieńcowej. Realizacja zadania

pozwoliła na zwiększenie zainteresowania mieszkańców naszej

społeczności lokalnej tematyką regionalną i ludową, a przede

wszystkim tradycją.



„VI EDYCJA FESTYNU 

"POŻEGNANIE LATA 

W RUDZIE"”

Wyróżnienie – 1 000 zł

Alicja Sienkiewicz-Dawidowska sołtys

Celem projektu była organizacja festynu dla społeczności

lokalnej oraz pozostałych mieszkańców województwa

podlaskiego, która będzie atrakcyjna. Zaproszono więc

popularne zespoły disco polo, lokalnych producentów

żywności i twórców rękodzielniczych. Festyn był również

okazją o to aby zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich

poprzez organizację punktu szczepień przeciw Covid-19 i

mobilnego punktu pobrań krwi.



„AKTYWNOŚĆ 

SPORTOWA -

JEDNOSTKA 

ZDROWA”

Wyróżnienie – 1 000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna Olsza

Działanie polegało na uporządkowaniu terenu starego boiska

piłkarskiego poprzez odkrzaczenie, założenie nowych siatek

na bramki i zainstalowaniu oświetlenia zewnętrznego.

Wszystkie działania miały na celu polepszeniu warunków i

bezpieczeństwa podczas gry w piłkę. Dzięki temu

zainteresowanie wśród mieszkańców a zwłaszcza dzieci tym

sportem znacząco wzrosło. I od czerwca powstała „Szkółka

Piłkarska Olsza” gdzie pod okiem trenera prowadzone są dwie

grupy wiekowe.



„Małe działanie 

duże znaczenie”

Wyróżnienie – 1 000 zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiczach Łapiczanki

W ramach inicjatywy założono 10 sadów dawnych odmian

drzew i krzewów owocowych w powiecie sokólskim. KGW

nawiązało również współpracę ze Zespołem Szkół Rolniczych

im. H. Dobrzańskiego Hubala miała ona na celu

przeprowadzenie cyklu warsztatów dotyczących działań w

zakresie ochrony przyrody.



„ EKOLEKCJE”

Miejsce III - 2 500 zł

Stowarzyszenie Korycinianki

Ekolekcje – to seria spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych

prowadzone przez pszczelarzy ze Stowarzyszenia Korycinianki i

pozostałe członkinie stowarzyszenia. Lekcje dotyczyły ochrony

środowiska i znaczenia pszczół w przyrodzie. Odbywały się na

placu stworzonym przez członków stowarzyszenia, który

wyposażony został w tablice informacyjne, ul pokazowy,

zdjęcia z domkami dla murarek, łąką kwietną.



„ Podlasie - kraina 

poezji i pieśni 
patriotycznej”

Miejsce II - 3 500 zł

Stowarzyszenie "Koło Gospodyń Wiejskich" w Dąbrówkach

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja aktywnych
postaw i zaangażowanie w lokalne środowisko wśród
mieszkańców sołectwa, szczególnie młodych
mieszkańców. Potrzymanie i propagowanie tradycji
lokalnych, szerzenie znajomości lokalnej twórczości
poetyckiej, lokalnych poetów, przypomnienie
historycznych i patriotycznych pieśni w wykonaniu
lokalnych zespołów śpiewaczych. Realizacja zadania
polegała na przygotowaniu Przeglądu poezji lokalnych
twórców oraz pieśni patriotycznych i historycznych w
wykonaniu lokalnych zespołów.



„ CLOUD MONET -

INSPIRACJĄ DO DZIAŁANIA 

W OGRODZIE 

TERAPEUTYCZNYM              

W DZIĘCIOŁÓWCE”

Miejsce I - 4 500 zł

Grupa Nieformalna Teatr Niepełnosprawnych                       

z Dzięciołówki

Grupa wyznaczyła sobie cel, aby wykorzystać Ogród

Terapeutyczny do reklamy i edukacji nt. twórczości

malarza i ogrodnika Cloud’a Monet’a grup i osób

indywidualnych odwiedzających to miejsce. Inicjatywa

realizowana była w formie spotkań 20-25 osobowych

grup każda z nich uczestniczyła min. w zwiedzaniu

ogrodu, spotkaniu z ozdobnymi zwierzętami,

warsztatami twórczymi i degustacji soków i owoców z

Ogrodu.



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

Wszystkim laureatom

i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

serdecznie gratulujemy

Unia Europejska


