
Gminne Centrum Kultury w Gródku oraz Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” zaprasza wszystkich (młodszych, 

starszych, z rodzicami, z dziadkami, z dziedmi, z przyjaciółmi) na spotkanie pn. Jest co wspominad. Dzieciostwo w 

opowieściach mieszkaoców gmin Gródek i Michałowo. Spotkanie odbędzie się 24 lutego br. o godz. 16.00 w 

Gminnym Centrum Kultury w Gródku.  

W programie: 

- wystawa 

- prezentacja zabawki inspirowanej opowieściami o przeszłości 

- prezentacja sposobów noszenia dzieci w chustach 

- mini studio fotograficzne (fotobudka w starej stylizacji)  

- występy artystyczne 

- słodki poczęstunek 

 

Wstęp wolny! 

 

Między pokoleniami: etnografia i dziedzictwo 
 
Opieka nad dziedmi dawniej i dziś 
  Jak dawniej  godzono opiekę nad dziedmi z innymi obowiązkami? Jak rodzice i dzieci wspólnie spędzali czas? 
Jak radzono sobie z typowymi dziecięcymi problemami? Jakie sprzęty i przedmioty towarzyszyły dzieciostwu? 
I w koocu: co interesującego w doświadczeniach starszych pokoleo mogą znaleźd dla siebie współcześni rodzice? Te 
i inne kwestie związane z opieką nad dziedmi dawniej i dziś stały się tematem projektu „Między pokoleniami: 
etnografia i dziedzictwo”. 
Rozmowy z seniorami 

W lipcu i sierpniu zespół Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” odwiedził wybrane miejscowości 
położone w gminach Gródek i Michałowo na Podlasiu. Etnografowie prosili reprezentantów starszego pokolenia 
o podzielenie się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami związanymi z rodzicielstwem, a w szczególności tym, jak 
dawniej wyglądała opieka nad małymi dziedmi. Spotkania miały formę rozmowy, połączonej z oglądaniem zdjęd lub 
przedmiotów związanych z tematem. 
 
Inspiracja dla rodziców, projektantów i filmowców 

Spotkania z mieszkaocami gmin stanowiły częśd projektu „Między pokoleniami: etnografia i dziedzictwo” 
realizowanego przez Stowarzyszenie, a współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura – Interwencje 2017. Naszym celem było zebranie opowieści starszego pokolenia 
oraz odnajdywanie w nich wskazówek, które mogą byd pomocne dla dzisiejszych rodziców. 

Zebrane historie i fotografie stały się podstawą do stworzenia wystawy, filmu, serii pocztówek oraz zabawki. 
Materiały zostały przygotowane w partnerstwie z Pracownią Filmu, Dźwięku i Fotografii Niezbudka w Michałowie i 
z projektantkami i projektantami: Kają Nosal i Anną Wręgą z ONTO Studio, Aleną Trafimavą, Kamilem 
Korolczukiem oraz Interdyscyplinarnym Zespołem Badao nad Dzieciostwem UW. 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017. 
  

(źródło: http://etnograficzna.pl/projekty/miedzy-pokoleniami-etnografia-i-dziedzictwo/) 
 

wydarzenie na facebook’u: https://www.facebook.com/events/568257530176846/?active_tab=about 

 

 

http://pracownia.michalowo.eu/
http://www.ontostudio.pl/
http://www.alenatrafimava.com/
http://www.behance.net/korolczuk
http://www.behance.net/korolczuk
http://www.behance.net/korolczuk
http://childhoods.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/events/568257530176846/?active_tab=about

