
SIANOKOSY z Czernikowskim Stowarzyszeniem CZYŻ-NIE  
 

1. Ogłoszenie projektu  Ogłoszenie  KONKURSÓW nastąpiło w pocz. maja 

 KONKURS FOTOGRAFICZNY   „SIANOKOSY wczoraj i dziś” 

(np. zdjęcia kos, kosiarzy, zgrabiarek, grabi; z pól, z domu ze skansenów i muzeum 
etnograficznego i parku dokumentacja-maszyny rolnicze, prace) 

PLASTYCZNY   „SIANOKOSY oraz ŻĘCIE wczoraj i dziś”” 
(technika dowolna, możliwość porównania lub dokumentacji, może być – o 
zagrożeniach dla dzieci) 

 LITERACKI    „SIANOKOSY I ŻNIWA wczoraj i dziś” ” 
                     (może być wiersz, reportaż ze starymi zdjęciami, wspomnienia, opowiadanie, esej) 
(ideą główną jest sportretowanie życia na wsi, sfotografowanie , opisanie i namalowanie zajęć 

ludności wiejskiej wczoraj i dziś, związanych z sianokosami (także. żniwami) – porównanie, 

odnalezienie w skansenach i w dzisiejszych gospodarstwach sprzętu) 

- NAGRODY i WYRÓŻNIENIA w różnych grupach wiekowych  
0, I-III, IV-VI, GIMN, liceum i dorośli)- zostaną przyznane podczas uroczystego zakończenia projektu 
w dniu 8 czerwca 2013 ok. 15.oo 
 
2. Ogłoszenie  działania – PROJEKTU - SIANOKOSY NA WSI Z CZYŻ-NIE 
 ( kulminacja na Włęczu i w Czernikowie –sobota 8 czerwca 2013 godz. 9.3o i 14.30) 
w strojach , ze sprzętem  z poprzednich wieków 
WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH dla uczniów- O SIANOKOSACH I ŻNIWACH 
 
połączonych z POKAZEM (pokazami) sianokosów , konkursami, wystawami 
pokonkursowymi oraz prezentacją  o życiu i obyczajach ludowych związanych z 
sianokosami oraz żęciem, żniwami; występami zespołów ludowych i „lokalnych” 
poświęconych sianokosom, żniwom, podsumowanie konkursów, wystawy zdjęć, prac, ew. 
filmu o sianokosach 
 
3 przybliżony program 8 czerwca 2013: 
-ok. 9.3o  warsztaty plastyczne – ( na plenerze dobrzyńskim)  i „sianokosowe” - pokaz 
koszenia trawy, kosą, grabienia, układania w kopki, suszenia, składania w bróg; na 
WŁECZU nadwiślańskim blisko kantoratu , połączone z dobrzyńskim plenerem malarskim  
 -ok. 14.00 -  na łąkach przy  SP Czernikowo, pokaz sianokosów- wykonywanie i 
prezentacje przez grupę dorosłych, podanie posiłku uczestnikom pleneru; w dwojakach, 
omówienie projektu, podanie zadań, prezentacja efektów pobytu w skansenach 
-ok14.2o- pokaz taneczny zespołu ludowego np. Mali czernikowianie z ziemi dobrzyńskiej- 
taniec i piosenki; zabawy i pieśni związane ze żniwami i sianokosami i inne pieśni (zespoły) 
-ok. 14.4o-  ogłoszenie wyników konkursów literackich, plastycznych, fotograficznych 
omówienie wystawy prac fotograficznych i plastycznych z wcześniej ogłoszonych konkursów 
o sianokosach i żniwach; wręczenie NAGRÓD i WYRÓŻNIEŃ 
-ok. 15.oo herbatka dla uczestników; oglądanie wystawy 
-ok. 15.3o zakończenie konferencji 
-  

szczegóły: tel 501108432, 519155583 


