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Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym
Sączu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
zapraszają na międzynarodowe Seminarium „Jak
uczyć o wielokulturowości Europy” w ramach
Projektu Partnerskiego GRUNDTVIGA 2013-
2015. Impreza odbędzie się w Nowym Sączu i
trwać będzie od 18 do 20 stycznia.

 

 

Szczegółowy program imprezy:

18.01.2014 /sobota/

Godz. 10.00-10.30, w holu na piętrze w MOK, Al. Wolności 23

Otwarcie ekspozycji „Wielokulturowość Sądecczyzny na tle Małopolski” – prace wyróżnione podczas
zajęć warsztatowych, pokaz regionalnych strojów ludowych.

Godz. 10.30-11.00, sala MOK

Podsumowanie warsztatów, wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom warsztatów, i konkursów.

Godz. 11.00-12.00, sala MOK

Panel Uczestników Projektu Partnerskiego GRUNDTVIGA: PL+DE+NL+HU, wprowadzenie w temat
partnerstwa międzynarodowego w ramach Projektu Grundtviga, przedstawienie Partnerów i ich roli w
Projekcie, planowane działania na terenie Polski, Holandii i Niemiec w terminie 2014-2015.

Godz. 12.00-13.30, sala MOK

Prelekcja – prezentacja p. Marii Brylak-Załuskiej „Tradycyjna kultura ludowa Sądecczyzny na tle
Kultury Małopolski”, w oparciu o materiały Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”.

Godz.13.30-15.00, sala MOK

Etnografia Regionu: prelekcja p. Wandy Dulak o Czarnych Góralach i pokaz strojów, muzyki i tańca na
przykładzie 2 par z folklorystycznego Zespołu Dolina Popradu z Piwnicznej.

Godz. 15.00-16.00, przerwa obiadowa – przejście do Ratuszowej na „misę pierogową”.

Godz. 16.00-17.30, spacer po Starym Mieście.

Godz. 18.00-20.00, sala MOK

Koncert zespołu SĄDECZANIE w wielokulturowym programie – pokażą muzykę, taniec i kostiumy
folklorystyczne Sądeckich Lachów, Górali, Krakowiaków, Łemków. Chór z Węgier zaśpiewa pieśni
węgierskie, a Zespół KAPRIOL z Holandii zaprezentuje muzykę fryzyjską i holenderską.

Godz. 20.00-24.00, aula PWSZ na ul. Długosza (b. Dom Nauczyciela)
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Zabawa ludowa z muzyką kapel – sądeckiej Wacka Cieślika z Żeleźnikowej oraz z Holandii.

Bankiet: zakąski zimne, danie gorące, ciasta, napoje zimne, kawa i herbata.

 

19.01.2014 /niedziela /

Godz. 9.00-10.00, msza święta z koncertem polskich kolęd.

Godz. 10.30, spotkanie w MOK i ciąg dalszy seminarium.

Godz. 10.30-12.00

Sztuka Sakralna Regionu, wpływ Łemków na jej obraz dzisiejszy – Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu – Maria Marcinowska.

Godz. 12.00-13.00

Trochę o historii już zanikłych grup etnicznych w regionie: Niemcach z Gołkowic i Żydach Sądeckich –
uczestnicy otrzymają broszurę o 500- letniej historii Żydów w Nowym Sączu (wyd. własne) – prelekcja
p. Joanny Hołdy z Muzeum Okręgowego.

Godz. 13.00-14.00

Prezentacja na temat obyczaju kolędowania i kilka obrazków grup kolędniczych/programów typowych
w regionie – p. Barbara Romańska z Muzeum Okręgowego w N. Sączu.

Godz. 14.00-14.30, występ Zespołu Kolędniczego HERODY z Podegrodzia.

Godz. 14.30-15.00, przygotowanie do kolędowania i wymarsz grupy przebierańców ze śpiewami z
budynku MOK do „Baru pod Wierzbą” na obiad.

Godz. 15.30

Kolęda u Joli Kieres na ul. Grodzkiej 11, przejście do autokaru.

Godz. 15.45-19.00

Kolędowanie z zespołem kolędników po katolickich domach, w Paszynie (Skalscy), Świniarsku (Krysia
Buczowska), Łazach Biegonickich (Halina Komar).

Godz. 19.00-20.00

Odwiedziny w Żeleźnikowej na Ranczu u Wacka – kolęda z muzyką.

Godz. 20.00-24.00

Wieczór integracyjny w Wiejskim Domu Kultury w Łazach Bieg. „Opłatek” z Księdzem, śpiewanie kolęd
w różnych językach, grać będzie Kapela Kuligów z Suchej Strugi, a KAPRIOL nauczy holenderskiego
tańca. Poczęstunek od Koła Gospodyń Wiejskich – żur z białą kiełbasą, bigos, pączki, napoje ciepłe.
Koleżanki z CEM przyniosą własnoręcznie przygotowane chrust jako polski przysmak karnawałowy na
poczęstowanie gości…

UWAGA: Kolędników z uczestnikami kolędy wozić będzie autokar i odwiezie on po zabawie w Łazach
wszystkich gości do Nowego Sącza.

 



20.01.2014 /poniedziałek/

Godz. 9.00, zbiórka pod MOK – wycieczka autokarowa.

Godz. 9.00-10.00, przejazd do Miasteczka Galicyjskiego i zwiedzanie zewnątrz.

Godz. 10.00-13.30

Przejazd i zwiedzanie muzeów etnograficznych w Podegrodziu i Starym Sączu – po drodze wizyta w
Szkołach w Rdziostowie i Biczycach, gdzie dzieci przedstawią po esperancku kilkuminutowe teatrzyki.

Godz. 13.30-14.30

Obiad w Stodole w Odnożynie w Barcicach (żeberka w kapuście, pieczywo, herbata, grzaniec
(wegetarianie: ziemniaki pieczone, smażony ser w panierce, sałatka z kapusty).

Godz. 14.30-17.00, objazd Sądeckiej Trasy Architektury Drewnianej, zwiedzanie 1 cerkwi, powrót do
Nowego Sącza.

Wieczór pożegnalny.

Miejsce zależy od ilości chętnych na to spotkanie i ich plany wyjazdowe.

INFORMACJE DODATKOWE:

Posiłki wymienione w programie są płatne: - misa pierogów w Ratuszowej = 25 zł ( 24 szt. w ośmiu
smakach, można 1 misę zamówić na 2 osoby), - bankiet podczas zabawy w auli na ul. Długosza = 36
zł,                                                                          – obiad Pod Wierzbą = 20zł, - jadło regionalne w
Wiejskim Domu Kultury = 12 zł, - jadło w „Stodole w Odnożynie” w Barcicach = 15 zł.

Uczestnicy:

CEM (Nowy Sącz – PL), edukado.net (Haga – NL), DEBe.V ( Herzberg – DE),  KEA (Budapest – HU)

 

 




