ZAPROŚ NAS DO SIEBIE 2021
PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ NA WARMII
4-6 SIERPNIA 2021
DZIEŃ

GODZINA

BLOKI TEMATYCZNE

Do 12:00

Przyjazd do Lidzbarka Warmińskiego/Zakwaterowanie
–w Hotelu Krasicki

12:00:12:30

Dzień dobry! Powitanie uczestników wizyty studyjnej
Hotel Krasicki

4.08

12:30-13:30

Oprowadzanie po Hotelu Krasicki/Aleksandra
Ostrowska-Górecka historyk, manager hotelu –
obiekt z tytułem Najpiękniejszego hotelu świata w
kategorii adaptacji obiektu historycznego jako przykład
zachowania dziedzictwa stanowiącego element
unikalnego kompleksu rezydencjonalnego z szeroką
działalnością kulturalną – m.in. własna biblioteka, galeria
sztuki, obserwatorium astronomiczne.

13:45-14:30

Obiad w hotelu

15:00 – 15:45

15.45-16:30

16:00-16:15
16:30 – 17:00

17:00 – 18:00

18:30: 19:30
20:00 – 21:00

do 8.15

Wprowadzenie do wizyty studyjnej/Dyrektor LDK
Paweł Sadowski – Lidzbarski Dom Kultury prezentacja placówki i oferty programowej, wolontariat w
kulturze na przykładzie ReAnimatorów, wpływ projektu
“Zaproś nas do siebie 2019” na działalność zespołu i
placówki, najciekawsze inicjatywy - Lidzbarski Dom
Kultury
Projekt “Cool jak kultura”/ Instruktor ds.teatralnych
Alicja Andrzejewska - Lidzbarski Przewodnik
Kulturalny Młodego Odkrywcy – projekt skierowany do
sześciolatków lidzbarskich przedszkoli. Omówienie idei,
działań animacyjnych i przewodnika - Lidzbarski Dom
Kultury
Przerwa kawowa
Warmia – region – miasto/Regionalistka, przewodnik
Izabela Treutle Jestem na Warmii, czyli gdzie?
Dziedzictwo i historia regionu. Kim są dzisiejsi
Warmiacy? - Lidzbarski Dom Kultury
ZTL Perła Warmii – prezentacja zespołu Jjak działa
zespół folklorystyczny? Rekrutacja, osiągnięcia,
korzyści. Czepiec warmiński na Krajowej liście
niematerialnego dziedzictwa kulturowego rękodzielniczka Krystyna Tarnacka. Warsztaty tańca z
Perłą Warmii - Lidzbarski Dom Kultury
Kolacja - Hotel Krasicki
Nocne zwiedzanie zamku z możliwością przebrania
w stroje historyczne - Zamek Biskupów Warmińskich
– perła architektury gotyku - pomnik historii,
wykorzystanie funduszy z projektów norweskich w
zakresie zachowania dziedzictwa, Ignacy Krasicki i
Mikołaj Kopernik – fenomen miejsca i postaci, spuścizna
biskupiej Warmii
Śniadanie - Hotel Krasicki

8.30-9.30
5.08

9:45-10:45

11:00-11:15

6.08

Przejazd do Dywit
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach/ Angelika
Stawisińska Dyrektor- prezentacja placówki i oferty
programowej, najciekawsze inicjatywy, współpraca ze
społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi,
Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
Przejazd do Izby Pamięci Marii Zientary-Malewskiej w
Brąswałdzie

11:15-12:00

Izba Pamięci Marii Zientary Malewskiej w
Brąswałdzie – budynek będący niegdyś siedzibą
polskiej szkoły na Warmii. Maria Zientara-Malewska
(1894-1984)- warmińska poetka, pisarka i nauczycielka
zapisała się na kartach historii jako aktywna działaczka
na rzecz zachowania polskości na Warmii. W twórczości
nawiązywała do wierzeń i legend warmińskich,
opisywała zwyczaje ludności regionu i jego piękne
krajobrazy. W Izbie funkcjonuje również pracownia
tkacka, pielęgnująca stare rzemiosło funkcjonujące na
Warmii.

12:00-12:15

Przerwa/kawa w Brąswałdzie

12:15-12:30

Przejazd do Bukwałdu

12:30-13:30

„Wioska gręplarska pachnąca ziołami” - wioska
tematyczna. Przykład oryginalnej działalności
gręplarsko-ziołowej, ze świetlicą wyposażoną we
wrzeciona, kołowrotki i sprzęt do wyrabiania syropów
ziołowych, czy nalewek. Mieszkańcy są specjalistami od
ziół, uprawy lawendy i kuchni wykorzystującej rośliny.
Pozyskują owczą wełnę z własnej hodowli, co pozwala
przejść cały proces gręplarski od strzyżenia owiec po
wykonanie nitki i ciekawych gadżetów z wełny.

13:30-14:15

Obiad w Bukwałdzie

14:15-15:45

Warsztat z nutą warmińskich pól, czyli rośliny i zioła
zamknięte w słoiku. Ekologiczne produkty z własnych
upraw.

15:45-16:00

Przejazd do Gadów

16:00-16:15

Przerwa/kawa w Gadach

16:15-18:15

Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach –
prezentacja placówki i oferty programowej,
najciekawsze inicjatywy. Działalność Kół Gospodyń
Wiejskich i współpraca z Ośrodkiem Kultury.
Historia miejsca połączona z garncarstwem i ceramiką.

18:30-19:30

Kolacja w Gadach

19:30-20:30

Przejazd do Lidzbarka Warmińskiego

do 8.30

Śniadanie w hotelu

8:45 – 9:45

Przedstawienie placówki – Oranżeria Kultury –
przedstawienie placówki, najważniejsze projekty,
program edukacyjny – wystawy, warsztaty, spotkania.
Biblioteka jako wiodąca placówka kulturalna w regionie.
Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami, artystami,
placówkami – przykłady wspólnych działań.

10:00-10:15

Przerwa/kawa

10:15-11:00

Młodzieżowa Rada Kultury w Dywitach, czyli
dziedzictwo kulturowe oczami młodych. Co i jak chcą
robić młodzi ludzie w kulturze? Jak włączyć ich do
wspólnych działań?

11:00-13:30

Warsztaty dot. teorii interpretacji dziedzictwa
Podsumowanie wizyty studyjnej

13:30-14:00

Obiad/Wyjazd

