46 JARMARK
WDZYDZKI

MUZEUM – KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY
IM. TEODORY I IZYDORA GULGOWSKICH
WE WDZYDZACH KISZEWSKICH

× UL. T. I I. GULGOWSKICH 68
× 83-406 × WDZYDZE
× TEL./FAX: 58 686 1288 × 58 686 1130
× MUZEUM@MUZEUM-WDZYDZE.GDA.PL
×WWW.MUZEUM-WDZYDZE.GDA.PL

Wydarzeniu towarzyszyć będzie akcja POMORSKIE DLA
ZDROWIA organizowana przez Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego przy współudziale Szpitala
Specjalistycznego w Kościerzynie.
W programie:
20 VII, 10:00 - 18:00
× badanie EKG i konsultacja z lekarzem kardiologiem,
× badanie pojemości płuc (spirometria) i konsultacja z lekarzem
pulmonologiem,
× pomiar wskaźnika BMI i konsultacja z dietetykiem,
× badania w kierunku wykrycia w organizmie gronkowca,
× badanie krwi w celu wykrycia przeciwciał anty – HCV
(program Zdrowa Wątroba),
× pomiar glukozy we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego.
21 VII, 10:00 - 18:00
× USG tarczycy,
× konsultacje z lekarzem onkologiem,
× pakiet rehabilitacyjny z leczeniem zimnem (krioterapią),
fotelem masującym, masażem manualnym,
× badanie krwi w celu wykrycia przeciwciał anty – HCV
(program Zdrowa Wątroba),
× pomiar glukozy we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego

20 VII
TURNIEJ BÙCZKI
o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna
Prowadzenie: Kabaret KUŃDA
Miejsce: przy ESTRADZIE
Bùczka to sport oparty na XIX-wiecznej
grze znanej na Kaszubach jako „świnka”.
Zabawa polegała na wykopaniu dołu,
symbolizującego chlew, do którego kijami
zapędzano kamień, będący tytułową świnką.
Do udziału w rywalizacji zapraszamy 3 - osobowe
zespoły z dowolną liczbą zawodników
rezerwowych. Minimalny wiek uczestników
wynosi 12 lat. Celem drużyn będzie wbicie kijem
piłki (symbolizującej kamień) do „dołka”,
będącego polem punktowym przeciwników.
Program Turnieju:
10:00 - 12:00 zapisy drużyn
12:00 - mecz inaugurujący
17:00 - mecz finałowy

20–21 VII, GODZ. 10:00–18:00

PREZENTACJA WYSTAW, TRADYCYJNYCH ZAJĘĆ DOMOWYCH I GOSPODARSKICH,
RZEMIOSŁ WIEJSKICH, DAWNYCH ZAWODÓW ORAZ RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

wystawa dla dzieci
„Muzeum do zabawy?”
dawne gry i zabawy

śpiewanie Kaszubskiego Abecadła
(o każdej pełnej godzinie)
pisanie gęsim piórem
kaszubskie instrumenty obrzędowe

prezentacja prac Stowarzyszenia
Akwarelistów Polskich
warsztaty designu

× wyrób tabaki i tabakier
obróbka bursztynu
wyrób świec wodnych
wyrób świec z wosku pszczelego

„Korbą kręcone, dłutem dłubane”
warsztaty Pawła Steczkowskiego

ucieranie tabaki

warsztaty plastyczne
warsztaty z architektury kaszubskiej
(12:00 - 17:00, rozpoczęcie
o każdej pełnej godzinie)
warsztaty galanterii skórzanej

dawne zabawy i zabawki
warsztaty plecionkarskie
(korzeń sosny)
wyrób koronek
przecieranie kłód na traku
napędzanym lokomobilą parową
wyrób zabawek z siana (sobota)
× rzeźba w drewnie

× Kolorowy Haft Wdzydzki (sobota)
× malowanie na szkle
× wyrób kwiatów z papieru
× batikowe pisanki

lalki motanki
warsztaty plastyczne

garncarstwo
malowanie na szkle
wyrób kwiatów z papieru

× wystawa „Wdzydzanie”

pranie i maglowanie
wyrób mydła
robótki szydełkowe
wyrób mioteł
warsztaty plecionkarskie
(wiklina, 11:00 - 17:00)
sitodruk

malowanie figurek ceramicznych

wykuwanie gwoździ i podkówek

wyrób świec z wosku pszczelego
wyploty z ratanu

, pokazy

KONCERTY

„Jarmark Wdzydzki 1989”
film dokumentalny

SOBOTA 20 VII

NIEDZIELA 21 VII

12:00 – 13:00 ŹRÓDŁA - koncert muzyki dawnej na sukę
biłgorajską, fidele kolanowe Europy i Azji oraz akordeon –
kościół ze Swornegaci nr 14
14:00 – 16:00 NIWA MODREGO LNU - zagroda
z Czarnej Dąbrowy nr 27
15:00 – 16:00 Dziadowskie pieśni wędrowne w wykonaniu
PAWŁA STECZKOWSKIEGO - kościół z Bożegopola W. nr 7
16:00 – 18:00 Kapela kaszubska ZGRÔWAŃCË
z Kościerzyny - zagroda z Trzebunia nr 16
W sobotę i niedzielę na terenie muzeum będzie grać kapela
KASZUBY oraz KATARYNIARZ BYDGOSKI

13:00 – 14:00 ŹRÓDŁA - koncert muzyki dawnej na sukę biłgorajską,
fidele kolanowe Europy i Azji oraz akordeon – kościół ze Swornegaci nr 14
15:00 – 16:00 Dziadowskie pieśni wędrowne w wykonaniu
PAWŁA STECZKOWSKIEGO - kościół z Bożegopola Wielkiego nr 7
ESTRADA prowadzenie: Mateusz Bullmann
12:00 – Zespół Pieśni i Tańca KOŚCIERZYNA
12:45 – Recital PAWŁA RUSZKOWSKIEGO
13:30 – Konkurs wspinania się na słup
14:00 – JANUSZ PRUSINOWSKI KOMPANIA
16:30 – Zespół Pieśni i Tańca KASZUBY z Karsina i Wiela

