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Teoretyczna część seminaryjna z wykładami
na temat kultury ludowej Sądecczyzny
i występujących tutaj grup etnograficznych,
wzbogacona została pokazami żywego
folkloru podczas Koncertu w MOK-u naszego wspaniałego Zespołu Folklorystycznego
SĄDECZANIE , któremu dla urozmaicenia
towarzyszyły występy fryzyjskiego zespołu
folkowego KAPRIOL’ z Holandii oraz występ
chóru węgierskiego z Egeru. Pięknie zaprezentowali się także Czarni Górale z Piwnicznej, którzy ożywili prelekcję Wandy Dulak
pokazem muzyki, tańca i stroju w wykonaniu
członków zespołu „Dolina Popradu” pod kierownictwem Dariusza Rzeźnika.
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Uczestnicy międzynarodowego seminarium „Jak uczyć o wielokulturowości Europy”
w Nowym Sączu.

przygotowali piękną niespodziankę – powitał Kolędników 7-osobowy zespół muzyczny w lachowskich
strojach, przyśpiewkami specjalnie ułożonymi na to
wydarzenie! W gościnnym domu czekała na nas kutia
na poczęstunek i domowe wino z dzikiej róży.
Gospodyni dołączyła do muzykantów z akordeonem,
a śpiewane kolędy rozniosły się po całej okolicy.

Po seminaryjnych wykładach i prezentacjach
na tematy etnograficzne i etniczne w wykonaniu fachowym prelegentek z Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu: p. Marii Brylak- Załuskiej, Marii
Marcinowskiej, Barbary Romańskiej i Joanny Hołdy,
na zakończenie pokazany został modelowy zespół
Kolędników z Podegrodzia HERODY, który odegrał swoje role niezwykle emocjonalnie, w pięknych
kostiumach i z odpowiednimi rekwizytami. Przedstawienie było tak sugestywne, że nawet uczestnicy
z zagranicy nie potrzebowali tłumaczenia na żywo
podczas przedstawienia. Wielkie słowa podziękowania dla Krzysztofa Bodzionego, który przywiózł
zespół do MOK-u i nim kierował.

Z Paszyna autokar zawiózł Kolędników do Świniarska, gdzie przed oświetlonym domem czekała nas
kolejna sądecka gospodyni w lachowskim stroju –
Krystyna Buczowska. W domu pachniało świeżym
ciastem i malinami, bo za śpiewy i winszowanie
Krysia podziękowała Kolędnikom herbatą z malinami
i waniliowymi rożkami. Grupa ze śpiewem ruszyła
dalej, do Łazów Biegonickich.
Tutaj z wielkim koszem kołaczy z serem przyjęła
ich – także w stroju lachowskiej gospodyni – Halina
Komar. Potem nastąpił pokaz przygotowywania
w 10-litrowym garnku „herbaty po góralsku” z wykorzystaniem produktów markowych Sądecczyzny…
W świat, a przynajmniej w kraje europejskie, trafiły
dziesiątki zdjęć, demonstrujących lokalne praktyki
mieszkańców, niezgodne z prawem, a od pół wieku
stosowane w naszym regionie! Czy kiedyś prawo
dostosowane zostanie do życia? Dla obcokrajowców
zupełnie niezrozumiałe zakazy i sprzeczne z nimi
praktyki.

Tak zakończyła się część teoretyczna i prezentacje
kulturowe, a po niej nastąpiła żywiołowa akcja
w wykonaniu uczestników projektu, pragnących zaprezentować zdobyte podczas warsztatów umiejętności: po przebraniu się w kostiumy i zabraniu rekwizytów, grupa ponad 50 osób przebranych
za pastuszków, królów, diabły, anioły, babiny, żebraków i muzykantów z turoniem i wielką gwiazdą na
czele, wyruszyła ze śpiewem na Wielkie Kolędowanie – spod budynku MOK przy Alejach Wolności na
ul. Grodzką, gdzie pierwszy występ – niespodziankę!,
zaprezentowano dla gości restauracji „Pod Wierzbą”.

Ostatnia wizyta Kolędników została zaplanowana
w Żeleźnikowej u Cieślików. Tutaj także czekali
na nas muzykanci i gospodarz ze zwierzętami – psem
i kucykiem. Goście obfotografowali niezwykle interesujące prymitywne pomieszczenie „Rancza
u Wacka”, pośpiewali Kolędy i pospieszyli do celu –
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łazach Biegonickich,
gdzie odbyło się zakończenie Kolędowania. Koło Gospodyń Wiejskich w Łazach Biegonickich przygotowało wspaniały i reprezentatywny dla kuchni polskiej

Potem niesforna, hałaśliwa grupa wdarła się na posesję naszej koleżanki Joli Kieres, ogołociła skrzynię
pięknych jabłek i po grzanym poczęstunku – opuściła
dom miejski, wybierając się na objazd 4-ch podsądeckich wiosek. Woził ich wprawdzie autokar,
ale wszędzie gdzie docierali, szli kawałek pieszo i
robili raban, śpiewając i wybijając rytmy na muzealnych „instrumentach”. Kolejnym celem był dom
Alicji i Janusza Skalskich w Paszynie, gdzie sąsiedzi
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posiłek: żur z białą kiełbasą i bigos,
a dla wegetarian – placki ziemniaczane z sosem
grzybowym. Koleżanki-esperantystki nasmażyły
faworków i zakupione zostały pączki jako typowy
przysmak, spożywany podczas polskiego Karnawału.
Ksiądz – esperantysta z Tropia, Stanisław Pietrzak,
którego rodzinne korzenie znajdują się właśnie
w Łazach Biegonickich, rozdzielił Opłatki, opowiadając o pięknym zwyczaju łamania się opłatkiem,
będącego symbolem pokoju, pojednania, solidarności
i tolerancji. Nasi goście z zagranicy zetknęli się
z tym obyczajem po raz pierwszy, byli zaskoczeni
i niektórzy wzruszeni. W taki oto piękny sposób,
łamiąc się opłatkiem przy zastawionym polskim
gościnnymi stole, wspólnie śpiewając i grając – zakończone zostało to niezwykłe, grupowe, międzynarodowe i międzypokoleniowe Kolędowanie.
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Kolędowanie na ulicach Nowego Sącza.

dla „gospodyń”, które zaprosiły Kolędników do swoich domów i przygotowały dla nich poczęstunek
– to rzecz niespotykana w innych krajach, na zachód
od granicy na Odrze. Ta gościnność to także nasz
polski obyczaj, jeszcze kultywowany przez generację
Trzeciego Wieku i chcemy go zachować w następnych pokoleniach. Takie wspólne działania międzypokoleniowe służą temu celowi.

Pokazaliśmy naszym Partnerom – zagranicznym
przyjaciołom, jak gościnny jest nasz Region, jak wiele tutaj dobrych ludzi-społeczników, którzy poświęcili wiele swojego czasu i starań, aby ich tutaj przyjąć
i ugościć. Szczególne wyrazy uznania należą się

Opowiedziała Kolędniczka

PROJEKTY

ZAKOŃCZYŁ SIĘ PROJEKT „SPRAWNY OBYWATEL”
Projekt „Sprawny
obywatel” realizowany
przez Fundację Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
(Fundacja EIRO)
zakończył się w dniu
31.12.2013 roku.
W okresie objętym
sprawozdaniem tj. od
Fot. Arch. Autorki
1 czerwca 2013 do 31
Karina Jachimowicz
grudnia 2013 z porad
obywatelskich skorzystało łącznie: 347 niepowtarzalnych osób (czyli takich, które tylko raz skorzystały
z porady), a zostało udzielonych łącznie: 409 porad
obywatelskich.
Wykres nr 1. Ilość porad obywatelskich udzielonych w poszczególnych
miesiącach 2013 roku.

Poniższe wykresy (od nr 1 do nr 5) obrazują ilość porad i niepowtarzalnych osób korzystających z porad
obywatelskich w poszczególnych miesiącach, a także
profil tych osób.

Z wykresu nr. 1 wynika, że najwięcej porad obywatelskich zostało udzielonych w miesiącach: sierpień
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WYCIECZKI EDUKACYJNE

Fot.: B. Citak

Fot.: M. Winiarski

Spacerem po Krakowie
z sekcją kulturoznawstwa
2.11.2013 r.

Wycieczka słuchaczy SUTW do Starego Sącza
z Zofią Pychyrek i sekcją geograficzno-przyrodniczą
- 5.12.2013 r.

INTEGRACJA SŁUCHACZY SUTW

Fot.: M.Winiarski
Fot.: M.Winiarski

Kulig i tym razem bez śniegu, Rytro – 12.02.2014 r.
Organizator - sekcja geograficzno-przyrodnicza.

Andrzejki dla słuchaczy i sympatyków
z Marią Ogórek – 27.11.2013 r.

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM nt. „Jak uczyć o wielokulturowości Europy”,
zorganizowane przez Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu.

Fot.: Andrzej Sochacki

Fot.: Andrzej Sochacki

