Pomorze w Maurzycach
Program wydarzenia 15 VIII (godz. 12–17):

Godz. 12.00 – 14.00 „Zielko” na Święto Matki Boskiej Zielnej – warsztaty, bez zapisów
Godz. 12.00 – 16.00 Haft kaszubski – warsztaty, obowiązują zapisy, szczegóły poniżej
Godz. 12.00 – 17.00 Kociewski etnodizajn – warsztaty, bez zapisów
Godz. 12.00 – 17.00 „Mój pierwszy koszyk” – warsztaty, bez zapisów
Godz. 12.00 – 17.00 „W stronę Kaszub” – wystawa
Godz. 12.00 – 17.00 „Raz na ludowo. Od folkloru tanecznego do folku” – pokaz filmów
Godz. 13.00 „Dobre Sobie” – koncert
Godz. 14.00 Msza św. z ceremonią poświęcenia „zielek” w zabytkowym kościele w skansenie
Godz. 15.00 – 16.00 „Deptane po drodze – roślinność skansenu w Maurzycach” – spacer, obowiązują
zapisy, szczegóły poniżej
Godz. 16.00 „Michalove” – koncert

Na wydarzenie obowiązują bilety wstępu do skansenu, również w przypadku zapisu na warsztaty
lub spacer.

Dobre Sobie – koncert
Termin: 15 VIII 2022, godz. 13:00;
Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu
Dobre Sobie tworzy autorskie utwory na bazie muzyki tradycyjnej. Grają folk, który często wykracza
poza swoje ramy i otwiera się na inne gatunki.
Grajdół Festiwal: „Lubimy takie składy jak Dobre Sobie. Poskładane z doświadczonych,
utalentowanych pasjonatów, którzy w pewnym momencie dokonują rekonfiguracji i obierają trochę
inną twórczą drogę. To kolejny skład, który wdzięcznie inspiruje się tradycją, komponując autorskie
utwory. Tradycja i nowoczesność, ludowość w miejsko-inteligenckim wydaniu”.

Michalove – koncert
Termin: 15 VIII 2022, godz. 16:00;

Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu
Michalove wprowadzi Was w świat tradycyjnych, ginących pieśni ludowych. W swoich
kompozycjach przywołują pieśni wiosenne, żniwne, weselne, miłosne, kolędy i kołysanki, łącząc je w
opowieści odwzorowujące cykle przyrody i ludzkiego życia.
Zespół Michalove powstał w 2019 roku. To rodzinne trio tworzące własne aranżacje wokół ludowych
pieśni Polski i Ukrainy. W 2019 Michalove zdobyło I miejsce na XXIX Międzynarodowym Festiwalu
Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” w Lublinie, w 2022 natomiast II nagrodę i nagrodę Programu
Pierwszego Polskiego Radia na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. Zespół
powołał również Stowarzyszenie Michalove, w ramach którego organizuje warsztaty artystyczne,
śpiewacze i audycje muzyczne.

„Deptane po drodze – roślinność skansenu w Maurzycach” – spacer
Termin: 15 VIII 2022, godz. 15:00-16:00;
Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu; zapisy: https://app.evenea.pl/event/352247-76/ , liczba
miejsc ograniczona;
Prowadzenie: Gosia Zamorska-Misztal
15 sierpnia to według polskiej tradycji święto Matki Boskiej Zielnej. Z tej okazji proponujemy Wam
alternatywny sposób zwiedzania Skansenu w Maurzycach. Nie obejrzymy wnętrz zabytkowych
chałup z terenu dawnego Księstwa Łowickiego, ale przekonamy się… co przed nimi rośnie. Czy to
wybujała malwa, czy niepozorny krzaczek pokrzywy – żadna roślina nie umknie naszej uwadze.
Przewodniczką po świecie ziół i kwiatów będzie Gosia Zamorska-Misztal.
O prowadzącej: prezeska Fundacji Generacja, szefowa i menedżerka Klubu Młodego Wrzeszczaka.
Wraz z mężem prowadzi w Dolnym Wrzeszczu działania integrujące społeczność lokalną, oparte na
zwiększaniu dostępności kultury i aktywizacji mieszkańców. Była inicjatorką Ogrodu Społecznego
Wrzeszcz, Kina Podwórkowego, Kina Na Dywanie i wielu innych warsztatów kulturalno-społecznych,
głównie dla dzieci. Poetka, założycielka Gdańskiej Szkoły Haiku.

Haft kaszubski – warsztaty
Termin: 15 VIII 2022, godz. 12:00-16:00;
Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu; zapisy: https://app.evenea.pl/event/352247-77kopia1/ ,
liczba miejsc ograniczona
Prowadzenie: Barbara Jaedtka-Walaszkowska
Dla zapalonych hafciarzy i dla osób, które nigdy nie trzymały igły w ręku, ale nie boją się wyzwań.
Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem twórczyni ludowej wyhaftują na niewielkim kawałku
płótna wybrany przez siebie wzór.
Barbara Jaedtka-Walaszkowska: Kaszubka, miłośniczka haftu i kultury kaszubskiej, prezeska Klubu
Haftu Kaszubskiego „Tulpa”.

Kociewski etnodizajn – warsztaty
Termin: 15 VIII 2022, godz. 12:00-17:00;
Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu; można dołączyć w godzinach trwania warsztatów;
Prowadzenie: Magdalena Tkaczyk
Pod okiem Magdaleny Tkaczyk – utalentowanej rękodzielniczki i ambasadorki kultury swojego
regionu – ozdobimy motywami zaczerpniętymi z haftu kociewskiego bawełniane plecaki, torby i
woreczki na zioła. Zachęcamy Was też do przyniesienia z domu starych T-shirtów lub trampek,
którym chcielibyście podarować drugie życie. Gwarantujemy, że taka własnoręcznie wykonana
malarska dekoracja wyróżni Was z tłumu.
Warsztaty będą miały formułę rotacyjną, nie obowiązują zapisy – zapraszamy do dołączenia o
dowolniej porze w przedziale 12.00-17.00.

Mój pierwszy koszyk – warsztaty wikliniarskie
Termin: 15 VIII 2022, godz. 12:00-17:00;
Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu; można dołączyć w godzinach trwania warsztatów;
Prowadzenie: Magdalena Korbuszewska
Podczas tych warsztatów udowodnimy, że wystarczy kilka wiklinowych witek, denko ze sklejki i
odrobina cierpliwości, by móc cieszyć się własnoręcznie wykonanym wyrobem.
Warsztaty będą miały formułę rotacyjną, nie obowiązują zapisy – zapraszamy do dołączenia o
dowolniej porze w przedziale 12.00-17.00.
Magdalena Korbuszewska – absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych ze
specjalizacją Animacja Kultury oraz Krytyka Artystyczna w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Członkini Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy. Laureatka I nagrody w „14. Międzynarodowym
Plenerze Form z Wikliny i Land Artu. Żywioły” i III nagrody w „13. Międzynarodowym Plenerze
Form z Wikliny i Land Artu. Tożsamość”. Stypendystka Miasta Gdańska w 2018 roku. W swojej
twórczości eksploruje wątki pamięci i relacji człowieka z przyrodą. Bliskie są jej działania lokalne i
społeczne.

„W stronę Kaszub” – wystawa
Termin: 15 VIII-30 IX 2022
Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu
Udogodnienia: teksty na wystawie i podpisy pod pracami będą przetłumaczone na język ukraiński;
Wystawa „W stronę Kaszub” zabierze nas w podróż po Kaszubach tradycyjnych i tych zupełnie
nowoczesnych. Poznamy ten region poprzez sztukę – haftowane prace członkiń Klubu Haftu „Tulpa”

działającego przy wejherowskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz kolekcję
ceramiki „Glëna”, powstałą z inicjatywy gdyńskiej Fundacji Mozi.
„Glëna” (kasz. glina) to kolekcja ceramiki, którą stworzono z wykorzystaniem technologii druku 3D i
tradycyjnej rzeźbiarskiej obróbki. Każdy z twórców zaprojektował pracę inspirowaną kształtami i
motywami występującymi w kaszubskiej sztuce ludowej, ale też legendami i przyrodą. Finalnie
powstała spójna i oryginalna kolekcja ceramiki użytkowej i artystycznej.
W działaniu wzięli udział lokalni artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, m.in.: rzeźbiarze,
graficy, ilustratorzy, ceramicy, a także studenci gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Prace nad kolekcją „Glëna” odbywały się w Pracowniach Projektowych PROTO TYPY na terenie
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Zadanie było współfinansowane ze
środków otrzymanych z budżetu Miasta Gdynia, przyznanych w drodze otwartego konkursu na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2021.
Współorganizatorzy: Muzeum w Łowiczu, partnerzy: Klub Haftu „Tulpa”, Fundacja Mozi

„Raz na ludowo. Od folkloru tanecznego do folku” – pokaz filmów
Termin: 15 VIII 2022, godz. 12.00-17.00;
Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu
Jesienią 2020 roku galeria Nadbałtyckiego Centrum Kultury rozbrzmiała dźwiękami oberka,
rheinländera i polki. A wszystko to za sprawą projektu „Raz na ludowo. Od folkloru tanecznego do
folku”. Osiem filmowych reportaży stworzonych w ramach tego przedsięwzięcia przybliży folklor
muzyczny i taneczny Pomorza.

Wszystkie wydarzenia odbywają się w ramach projektu „Remusowa kara, czyli Pomorze w podróży”.
Więcej informacji TUTAJ www.nck.org.pl/pl/projekt/remusowa-kara-czyli-pomorze-w-podrozy
Muzeum w Łowiczu zaprasza również na mszę świętą z poświęceniem „zielek”, która odbędzie się o
godz. 14 w zabytkowym kościele na terenie Skansenu.

