
IZBA PAMIĘCI GMINY OLEŚNICA  
Boguszyce, Gmina Oleśnica                 27.10.2016, godz. 20.00

Monika Małobęcka podzieli sie z uczestnikami konferencji przykladem dobrej praktyki dotyczącej aktywnej 
współpracy społeczności lokalnej przy współtowrzeniu miejsca pamięci wielu generacji mieszkańców Gminy 
Oleśnica.  Izba pamięci dotyczący tematu ich doświadczeń podczas II Wojny Światowej i okresu przesiedleń 
powojennych na teren Dolnego Śląska. Wyświetlony zostanie krótki film dokumentalny „Wróble w śmietanie” 
(12’) z udziałem jednej z mieszkanek Boguszyc, opowiadający o jej osobistych doświadczeniach podczas II 
Wojny Światowej. Piotr Michałowski, opowie o realizowanym obecnie międzynarodowym projekcie z Funduszy 
programu Europa dla Obywateli „Remembering the Past, Building the Future” (Budowanie przyszłości, pa-
miętając o przeszłości), dotyczący obozów jenieckich oraz byłych lotnisk na terenie Gminy Oleśnica. Po prez-
entacjach goście będą mieli szansę obejrzeć zbiory cennych pamiątek mieszkańców Gminy Oleśnica zgro-
madzonych w Izbie Pamięci oraz poznają niektóre związane z nimi historie. 

RECCORD - BADANIA CENTRÓW KULTURALNYCH W EUROPIE 
Søren Soeborg Ohlsen - Narodowe Stowarzyszenie Centrów Kultury w Danii (KHiD) oraz sieć ENCC.  
Prezentacja realizowanego projektu badawczego RECcORD i otwarta debata na temat ewentualnych 
przyszłych badań.

WIECZÓR POL FOLK PRZYGOTOWANY PRZEZ MIEJSKO-GMINNY 
OŚRODEK KULTURY W MIĘDZYBORZU   
Międzybórz, Gmina Oleśnica                          28.10.2016, godz. 17.00
Host: Katarzyna Drabczyńska (MGOK Międzybórz) and Krzysztof Rospondek (Zespół z Kociny)

Drugiego wieczoru konferencji będziemy w Międzyborzu, gdzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zaprez-
entowane zostaną bogate tradycje ludowe południowej Wielkopolski i pogranicza dolnośląskiego, w ramach 
otwartej „potańcówki ludowej”, przygotowanej przez znakomity „Zespół z Kociny” .

Zaprezentowany zostanie również spektakl „Panny”, reż. Ewa Staroń, w wykonaniu teatru Niezależnej Manu-
faktury Tanecznej (Centrum Inicjatyw Twórczych we Wrocławiu). 

Prezentacja wystawy Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu Skarby europejskiej 
kultury tradycyjnej
Curator: Hanna Golla

Wystawa prezentująca 91 zjawisk z zakresu niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, pochodzących z 28 krajów europejs-
kich i wpisanych na Listy światowego dziedzictwa niematerialnego 
UNESCO. Ekspozycja ma charakter multimedialny, składają się na nią 
prezentacje planszowe, filmy, fotografie. 

Wystawa została zrealizowana przez Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 
pod patronatem honorowym UNESCO, Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i Narodowego Instytutu Dzied-
zictwa oraz we współpracy z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, w ramach projektu “Niematerialne 
dziedzictwo regionu i skarby europejskiej kultury tradycyjnej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

W drugiej części spotkania czekają na uczestników tradycyjne warsztaty wyrabiania i wypiekania chleba. 
Wieczór zakończy się degustacją potraw przygotowanych według tradycyjnych receptur wyniesionych z 
domów. Nie zabraknie też tradycyjnej biesiady przy ognisku z pieczonymi ziemniakami.


