
Opis projektów (z)realizowanych 
w ostatnich latach, 
koordynowanych i zarządzanych 
przez Joannę Krasowską. 

Opracowanie 

http://bramykultury.pl/


Młodzi mistrzowie 
aranżacji przestrzeni 

lokalnej

Rok realizacji: 2020 /2021

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Bramy 
Inicjatyw Kulturalnych w Wołowie. 

Celem programu Równać Szanse jest rozwój 
umiejętności społecznych młodych ludzi. Celem 
projektu, zaś, aranżowanie - w idei zero waste - 
przestrzeni lokalnej, w taki sposób, aby stała się 
ona bardziej przyjazna młodym ludziom. 

                                               więcej o projekcie ...

Projekt dofinansowany ze środków 
 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 

w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 
RÓWNAĆ SZANSE 

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Stowarzyszenie-Bramy-Inicjatyw-Kulturalnych-100256868373882/


Diagnoza 
“Uwolnij przestrzeń”

Rok realizacji: 2020 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Bramy 
Inicjatyw Kulturalnych w Wołowie, Miejską 
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wołowie oraz 
Studio Balans. 

Celem projektu jest przeprowadzenie diagnozy 
potrzeb mieszkańców gminy Wołów 
w środowisku lokalnym. 

więcej o projekcie...

Projekt dofinansowany ze środków Programu 
Lokalne Partnerstwa PAFW Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce.

http://www.migbp-wolow.pl/?p=34966


316 wzorów 
patriotyzmu

Rok realizacji: 2020 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Bramy 
Inicjatyw Kulturalnych w Wołowie. 

Celem projektu, poprzez przybliżenie historii 
Cichociemnych - żołnierzy Armii Krajowej,  jest 
edukacja patriotyczna lokalnej społeczności.

więcej o projekcie....

Projekt dofinansowany ze środków 
Muzeum Historii Polski w Warszawie 

w ramach Programu PATRIOTYZM JUTRA

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Bramy-Inicjatyw-Kulturalnych-100256868373882


Dojrzałość od kuchni

Rok realizacji: 2020 

Projekt realizowany przez Miejską i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Wołowie. 

Dojrzałość od kuchni to cykl warsztatów 
kulinarnych, w których udział biorą uczniowie 
z Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu. Oprócz 
własnoręcznie przygotowywanych posiłków, 
które w efekcie końcowym projektu  trafią do 
„Przepaśnika” – książki kucharskiej, młodzież 
spotka się  m.in. z dietetykiem, lokalnym szefem 
kuchni oraz specjalistą od savoir-vivre. 

                                               więcej o projekcie ...

Projekt dofinansowany ze środków 
 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 

w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego 
RÓWNAĆ SZANSE 

http://www.migbp-wolow.pl/?p=33671


W pogoni za 
Janem II Szalonym

Rok realizacji: 2019 

Projekt realizowany przez Miejską i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Wołowie. 

Celem projektu, poprzez organizację gry 
miejskiej,  było wspólne odkrywanie historii 
Wołowa, a co za tym idzie upamiętnienie 
dziejów ojczystych miasta i przywracanie 
pamięci lokalnej. 

więcej o projekcie....

Projekt dofinansowany ze środków 
Muzeum Historii Polski w Warszawie 

w ramach Programu PATRIOTYZM JUTRA

http://www.migbp-wolow.pl/?page_id=32358


Ocalić od zapomnienia

Rok realizacji: 2019 

Projekt realizowany przez Miejską i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Wołowie. 

Celem projektu, było opracowanie i digitalizacja 
lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego 
oraz udostępnienie do ponownego 
wykorzystania tych zasobów w celach 
popularyzacyjnych, edukacyjnych, a także 
naukowych. Wszystkie digitalizowane przez 
bibliotekę zbiory, na bieżąco udostępniane są na 
platformie Cyfrowy Dolny Śląsk w zakładce 
Wołowska Biblioteka Cyfrowa. 

więcej o projekcie....

Projekt dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach Programu KULTURA CYFROWA 

http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=1108
http://www.migbp-wolow.pl/?page_id=32366


Odkryj miejsca pamięci- 
śladami historii 

przez Wołów

Rok realizacji: 2018 

Projekt realizowany przez Miejską i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Wołowie. 

Celem projektu, poprzez organizację warsztatów 
historycznych, było przybliżenie młodzieży 
historii regionu, a co za tym idzie budowa 
bogatej bazy miejsc/obiektów pamięci, 
zlokalizowanych na terenie Wołowa. Efektem 
projektu jest dwujęzyczna aplikacja mobilna. 

więcej o projekcie....

Projekt dofinansowany ze środków 
Fundacji BGK im. J. Steczkowskiego 

w ramach Konkursu Grantowego 
NA 100 NIEPODLEGŁA

http://www.migbp-wolow.pl/?page_id=24467


Biblioteka 
miejscem spotkań

Klub Malucha i Rodzica

Rok realizacji: 2018 

Projekt realizowany przez Miejską i Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Wołowie. 

Celem projektu, poprzez organizację warsztatów 
umiejętności wychowawczych dla rodziców 
i zajęć animujących czytelnictwo dla dzieci, było 
stworzenie miejsca w pełni z otwartą 
przestrzenią usługową. 

                                          więcej o projekcie....

Projekt dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach Programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 

http://www.migbp-wolow.pl/?page_id=24085

