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PIKNIK 10.07.2016 r. od godz. 15:00
przy Gminnym O¶rodku Kultury w Ma³ym Rudniku (gmina Grudzi±dz)
kliknij na plakat
Lokalna Grupa Dzia³ania " Vistula - Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycjê" oraz Sekretariat Regionalny Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko - Pomorskiego zapraszaj± wszystkich chêtnych, w tym szczególnie
seniorów, z gmin wchodz±cych w sk³ad LGD, tj. z gmin: Che³mno, Grudzi±dz, Gruta, Lisewo, £asin, P³u¿nica, Radzyñ
Che³miñski, Rogó¼no, Stolno, ¦wiecie nad Os± na spotkanie z histori± pn. " Tradycje, zwyczaje i smaki Ziemi
Che³miñskiej&rdquo;, które odbêdzie siê 10 lipca br. na placu przy Gminnym O¶rodku Kultury w Ma³ym Rudniku
gmina Grudzi±dz od godz. 15:00 do godz. 22:00.
Celem organizacji spotkania z histori± jest promocja oraz ochrona lokalnego dziedzictwa kulinarnego, kulturalno
&ndash; historycznego poprzez stworzenie inscenizacji ¿ycia wsi dawnej. Teren wystrojem, stanowiskami, aran¿acje
pozwoli nam przenie¶æ siê w czasy dawne, by zobaczyæ jak wygl±da³ dzieñ na wsi.
Podczas spotkania z histori±, które bêdzie inscenizacj± ¿ycia i obyczajów wsi dawnej, mo¿na bêdzie zapoznaæ siê i
zg³êbiæ tajniki pracy kowala. Ka¿dy chêtny bêdzie mia³ okazjê samodzielnie spróbowaæ kuæ ¿elazo. Swoj± pracê
zaprezentuje równie¿ garncarz, który opowie o sztuce garncarskiej. Na oczach publiczno¶ci wykona gliniane przedmiotu
u¿ytku codziennego. Uczestnicy bêd± mieli mo¿liwo¶æ pod okiem instruktora wykonaæ gliniane naczynia metod±
wa³eczkow±, przechodz±c dalej, na innych stanowiskach bêdzie mo¿na zapoznaæ siê ze smakami i walorami
produktów lokalnych i tradycyjnych. Odbêd± siê pokazy i warsztaty kulinarne &ndash; pokaz gotowania swojskiego
jad³a, potraw tradycyjnych. Lokalni producenci bêd± mieli okazjê zaprezentowaæ swoje wyroby, zapoznaæ uczestników z
ich walorami i w³a¶ciwo¶ciami. Zwieñczeniem pokazów i warsztatów bêdzie przeprowadzenie inscenizacji obyczajów
s³owiañskich, gdzie odbêdzie siê nauka tañca, pokaz obrzêdów i zwyczajów wg przygotowanego przez grupê
pasjonatów scenariusza. Grupa ta ponadto zaprezentuje swoj± dzia³alno¶æ jako dobry przyk³ad na biznes na wsi.
Przewidziano równie¿ gry, zabawy i konkursy. Przybywajcie z kwiatami we w³osach, z wiankami na g³owach, w strojach
z dawnych epok &ndash; przenie¶my siê w czasy dawne by poznaæ i smaki i tradycjê i kulturê.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
MIEJSCE: Teren przy Gminnym O¶rodku Kultury w Ma³ym Rudniku, Gmina Grudzi±dz
DATA: 10.07.2016 r. godz. 15:00
15:00-15:15 Rozpoczêcie imprezy, przywitanie przez Prezesa LGD &bdquo;Vistula&ldquo; uczestników.
Zaprezentowanie idei organizacji imprez i celu zadania.
15:15-20:15

&bdquo;Starogród - wie¶ ¶redniowiecznych tradycji" &ndash; prezentacja realizacji projektu, prezentacja produktów
lokalnych, prezentacja stoiska.
15:15-20:15
&bdquo;Smaki Ziemi Che³miñskiej&rdquo; - prezentacja produktów lokalnych, smaki, walory, wykorzystanie, rynek zbytu,
prezentacje producentów, wytwórców lokalnych.
15:15-21:15
&bdquo;Smaki Ziemi Che³miñskiej w praktyce&rdquo; - pokaz i warsztaty kulinarne
15:15-20:15
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"Ziemniaki w kuchni staropolskiej"- pokazy i warsztaty kulinarne przygotowania jad³a na ¿ywo.
16:15-18:15

&bdquo;Smaki Ziemi Che³miñskiej w praktyce&rdquo; - pokaz i warsztaty kulinarne
16:15- 17:15

"Ku¼nia Kultury &ndash; pasja pomys³em na biznes- prelekcja pomys³odawców i twórców grupy, m³odzi ludzie, którzy
pasjê ¿yciow± i mi³o¶æ do historii przekuli w biznes.
16:15-20:15
&bdquo;Rogaliki z powid³ami z Doliny Dolnej Wis³y&rdquo; &ndash; pokaz i warsztat kulinarny dla dzieci
15:15-20:15

"Pokaz dawnego rzemios³a"- stanowisko garncarskie, prezentacja kunsztu rêkodzielniczego &ndash; pokaz i warsztat.

15:15-20:15

"Pokaz dawnego rzemios³a"- stanowisko kowalskie, prezentacja kunsztu rêkodzielniczego, pokaz i warsztat.
18:15-20:15

&bdquo;Smaki Ziemi Che³miñskiej w praktyce&rdquo; - pokaz i warsztaty kulinarne
19:00-20:00

" Warsztaty taneczne "- pokaz i nauka tañca z ró¿nych epok.
20:00-22:00

" Tradycja i zwyczaje Ziemi Che³miñskiej" - inscenizacja obyczajów s³owiañskich.
21:00-22:00
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Ognisko przy muzyce dawnej
22:00

Zakoñczenie spotkania z kultur± dawn±
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