Wizyta partnerska w gminie Chmielno
oraz w Grupie Partnerskiej „Naszyjnik Północy”
Hej tu u nas na Kaszubach ...
„Pan Bóg, tworząc świat, zapomniał ponoć o ziemi dla Kaszubów.
Gdy spostrzegł swój błąd, wziął i wysypał ze swojego worka resztki najwspanialszych klejnotów – przepięknych jezior,
malowniczych wzgórz i pagórków, śliczne doliny i niespotykanej urody lasy.
Gdy Pan Bóg to wszystko wysypał, popatrzył i uśmiechnął się
i wtedy to po raz pierwszy zajaśniało piękno Kaszub w słońcu...”
Tak oto według kaszubskiej legendy, powstały Kaszuby – jeden z najciekawszych krajobrazowo i turystycznie regionów Polski.
Położony na północy Polski region, który charakteryzuje szczególna odrębność regionalna zachowana nie tylko w tradycji
folklorystycznej i żywej sztuce ludowej, ale również w odmienności języka Kaszubów
i ich kultury.
W związku z realizacją przez gminę Nowosolna programów: „Odnowa wsi”, „Leader+”, „Moje sołectwo – poprawa estetyki i
warunków życia”, gmina Nowosolna organizuje cykl szkoleń rozpoczęty we wrześniu 2004 roku szkoleniem w Biesowie (województwo
Warmińsko – Mazurskie). W 2005 roku zostały zorganizowane szkolenia – wizyty studyjne w Grupie Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
oraz w województwie opolskim (Kuniów gm. Kluczbork, Dębie gm. Chrzastowice, Kamień Śląski gm. Gogolin, Krapkowice, Pilszcz
gm. Kietrz).
W dniach 11 – 14. 05. 2006 r. odbył się wyjazd studialny - wizyta partnerska w gminie Chmielno woj. Pomorskie oraz w
Debrznie – w Grupie Partnerskiej - Fundacji „Naszyjnik Północy”.
Wyjazd studyjny nastawiony był na zapoznanie się z metodyką prac organizacji pozarządowych oraz aktywnością społeczności
lokalnych na północy Polski. W szkoleniu wzięli udział mieszkańcy gminy Nowosolna, przedstawiciele gminnych organizacji
pozarządowych oraz firm i instytucji które w przyszłości stworzą Grupę Partnerską „Wzniesienia Łódzkie”.
Podczas wyjazdu studialnego uczestnicy szkolenia
spotkali się z Prezesem - Panią Zdzisławą Hołubowską oraz
przedstawicielami Grupy Partnerskiej „Naszyjnik Północy”.
Zapoznali się z historią Grupy Partnerskiej oraz wszystkimi
realizowanymi przez GP projektami oraz ich efektami. Kolejnym
etapem wyjazdu była wizyta w zaprzyjaźnionej gminie
Chmielno.
Chmielno położone jest w odległości 10 km od Kartuz i 44 km od Gdańska.
Nazywane jest perełką wśród kaszubskich jezior i lasów. Cały obszar, zarówno miejscowości jak i gminy Chmielno znajduje się na
terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Zespół folklorystyczny „Chmielanie” oraz kapelę z Chmielna gościliśmy już dwukrotnie
podczas Majówki Samorządowej w Byszewach, a delegacja gminy Nowosolna goszczona była przez Chmielan podczas uroczystości
jubileuszowych zespołu.
W gminie Chmielno odbyły się spotkania z Wójtem Gminy Panem Zbigniewem
Roszkowskim oraz Sekretarzem Gminy, a także z przedstawicielami Stowarzyszeń i
organizacji pozarządowych gminy Chmielno. Uczestnicy szkolenia mieli okazję aby poznać
piękną przyrodę, historię, kulturę (Muzeum Kaszubskie
w Kartuzach, Skansen kaszubski we Wdzydzach)
i folklor Kaszub, a w szczególności język kaszubski
i „Kaszubskie nuty”. "Kaszubskie nuty" to jeden z najbardziej znanych elementów folkloru
kaszubskiego i żelazna pozycja każdego zespołu folklorystycznego. Wiele osób, które o
Kaszubach słyszały tylko trochę sądzi, że ta wykonywana z namaszczeniem wyliczanka jest
wręcz kaszubskim hymnem.
Kulturalnym efektem wizyty w Chmielnie był wspólny występ zespołu
„Byszewianie” i kaszubskiej kapeli ludowej z Chmielna podczas Majówki Samorządowej
„Byszewy 2006” podczas którego wyśpiewane po kaszubsku zostały „Kaszubskie nuty”.
Kolejny wyjazd studialny będzie już organizowany przez Stowarzyszenie
„STER” które powstało w wyniku realizacji pierwszego etapu pilotażowego programu
Leader+ Andrespol – Nowosolna. Do Stowarzyszenia i tym samym do realizacji
programu Leader+ na kolejnych etapach dołączyła gmina Brójce. Wszystkich aktywnych
i chcących działać na rzecz wspólnego dobra mieszkańców naszej gminy zapraszamy do
współpracy i przystąpienia do nowo powstałej organizacji pozarządowej stworzonej
przez trzy gminy Andrespol, Nowosolna, Brójce – Lokalnej Grupy Działania –
„Stowarzyszenia Twórczej Edukacji Rozwoju”.
Poza w/w działaniem podjęte są prace nad utworzeniem Grupy Partnerskiej „Wzniesienia Łódzkie”.
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