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Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Pó?nocnego
Krakowa
Projekt kulturowo-promocyjny „Promocja postaci Pucheroka i Heroda ...”
W dniu 30 pa?dziernika 2012 r. zawarli?my umow? z Samorz?dem Województwa Ma?opolskiego na
dofinansowanie nowego projektu, któremu nadali?my nazw? „Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji
Korony Pó?nocnego Krakowa” w ramach Osi 4 Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Dzia?anie 413 - Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju dla ma?ych projektów. Jest on naturaln? kontynuacj?
naszego projektu, zako?czonego w po?owie 2012 roku pn. „Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych
Korony Pó?nocnego Krakowa (KPK) poprzez wytworzenie lalek, druk folderu oraz warsztaty dla uczniów”.

Za?o?enia projektu
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie lalek Pucheroka i Heroda w ??cznej ilo?ci 475 sztuk, w
ich unikatowych w strojach zwyczajowych. Obie postacie stanowi? osobliwo?ci unikatowej ju?, lokalnej tradycji.
Posta? Heroda to bohater ludowego przedstawienia bo?onarodzeniowego, którego tre?? opiera si? na fragmencie
Ewangelii, opisuj?cym rze? niewini?tek i ?mier? króla Heroda Wielkiego.
Posta? Pucheroka wywodzi si?, nie jak to zwykle bywa ze zwyczaju ludu, ale od ?aków szkolnych. Jeszcze w
XVIII wieku w Krakowie w Niedziel? Palmow? po nabo?e?stwie ?acy ustawiali si? w dwa rz?dy w ko?ciele i
recytowali ?artobliwe wierszowane oracje, cz?sto trawestuj?c pie?ni religijne. Potem przenie?li si? na
podkrakowskie wsie g?ównie na pó?noc od Krakowa. Wsie te stanowi?y spo?ywcze zaplecze Krakowa, st?d
bogate gospodynie hojniejsze by?y dla ubogich ?aków. Dzi? Pucheroki o ?wicie zobaczy? mo?na zaledwie w
czterech miejscowo?ciach: w Bibicach, Zielonkach, Trojanowicach (tereny dzisiejszej gminy Zielonki) i
Tomaszowicach (gmina Wielka Wie?), i jest to jedyne miejsce w Polsce gdzie ten zwyczaj wyst?puje.

Zaplanowane finansowe wsparcie projektu przez Samorz?d Województwa Ma?opolskiego w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wynosi 25.000 z?.

Rezultaty projektu
Zgodnie z planem powsta?y pi?kne laleczki Pucheroka i Heroda. B?d? s?u?y?y przede wszystkim promocji
naszych lokalnych pucherokowych i herodowych, gminnych tradycji. Bo mamy si? czym pochwali? !!
B?dziemy je rozdawa? przedstawicielom mediów, go?ciom naszego stowarzyszenia, turystom, mieszka?com
innych regionów, go?ciom odwiedzaj?cym gmin? Zielonki, osobom odwiedzaj?cym LGD Korona Pó?nocnego
Krakowa, równie? jako nagrody w konkursach i jako gratisy reklamowe.

Projekt laleczek wykona?o Centrum Promocji, Kultury i Rekreacji w Zielonkach.
Przygotowaniem drewnianego korpusu lalki zaj??a si? "Firma Handlowo-Us?ugowa AGA II” Pana Tadeusza
Nogie? z Zielonek.
Ubrania dla laleczek, czyli ich kolorowe, tradycyjne stroje uszy?a Pani Dorota Król - w?a?cicielka „Królewskiej
Pracowni Krawieckiej” z Garlicy Murowanej.
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Do obejrzenia:

Materia? fotograficzny prezentuj?cy laleczki i ich nowych w?a?cicieli [1]
oraz wybrane eventy z udzia?em naszych bohaterów:

Gminny Przegl?d Pucheroków 13 kwietnia 2014: link1 [2] link2 [3]
Gminny Przegl?d Pucheroków 24 marca 2013 [4]
?wi?teczno-noworoczne spotkanie kol?dnicze w Owczarach stycze? 2014 [5]
Jak zrobi? czapk? Pucheroka [6]
Gminny Przegl?d Pucheroków kwiecie? 2014 [7]
Herody z Zielonek luty 2014 [8]
Powiatowy Przegl?d Grup Kol?dniczych 12.01.2014 [9]
Dzie? Gminy Zielonki na Rynku w Krakowie 15.12.2013 [10]

Relacja "Wielkanoc na Ludowo" - Kim jest Pucherok, co symbolizuje i z co ma wspólnego z Wielkanoc?? Tego
wszystkiego mo?na si? by?o dowiedzie? podczas wielkanocnych warsztatów etnograficznych w ramach Szko?y
?ywego Rzemios?a. Na spotkaniu powsta?y pi?kne lalki Pucheroków w kolorowych, szpiczastych czapach.
zywapracownia.pl [11]

Wizerunki g?ównych aktorów naszego projektu: Pucheroka i Heroda

[12]

[13]
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