XXII Studium wiedzy o regionie

Ziemia gostyńska i krotoszyńska – przeszłość i teraźniejszość
30 stycznia-2 lutego 2017 roku
ORGANIZATORZY:
 Muzeum w Gostyniu
 Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne
CELE STUDIUM:
1. Zapoznanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnzjalnych z terenu miasta
i gminy Gostyń z przeszłością, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi ziemi gostyńskiej
i krotoszyńskiej.
2. Rozbudzenie zainteresowań i aktywności młodzieży w ruchu kulturalno-turystycznym, pogłębienie wiadomości o najbliższej okolicy.
3. Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w okresie ferii zimowych.
PROGRAM:
 Poniedziałek, 30 stycznia 2017 r.
 „Wkroczenie wojsk radzieckich do Gostynia w 1945 roku” – prelekcja Adama Kajczyka,
 „Jak badać historię Gostynia w archiwach” – prelekcja Elżbiety Skorupskiej,
 Wtorek, 31 stycznia 2017 r.
 „Wacław Sadowski, potop szwedzki i Godurowo. Szkice z historii regionu w XVII wieku” – prelekcja Damiana Płowego,
 „Książę Henryk von Schönburg-Waldenburg – właściciel Szelejewa” – prelekcja Macieja
Kretkowskiego,
 Środa, 1 lutego 2017 r.
Wycieczka autokarowa na trasie: Gostyń – Grabonóg – Piaski – Strzelce Wielkie – Szelejewo –
Piaski – Gostyń,
 Czwartek, 2 lutego 2017 r.
Wycieczka autokarowa na trasie: Gostyń – Koźmin – Krotoszyn – Zduny – Gostyń.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Zbiórka uczestników Studium w dniach 30 i 31 stycznia 2017 r. – w budynku Muzeum
w Gostyniu przy ul. Kościelnej 5 o godz. 10.00.
2. Zbiórka uczestników wycieczek w dniach 1 i 2 lutego 2017 r. – na parkingu marketu Carrefour
w Gostyniu przy ul. Energetyka o godz. 8.00.
3. Udział w zajęciach w dniach 30 i 31 stycznia 2017 r. jest bezpłatny. Koszt udziału w obu wycieczkach autokarowych (1 i 2 lutego 2017 r.) wynosi 20 zł (jedna wycieczka = 10 zł).
4. Uczestnicy, którzy wezmą udział w co najmniej trzech zajęciach otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki. Podsumowanie XXII edycji Studium wiedzy o regionie odbędzie się
w sobotę, 11 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Gostyniu przy ul. Kościelnej 5.
5. Uczestnikiem zajęć może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej z terenu gminy Gostyń.
6. Organizatorzy zapewniają opiekę, a podczas wycieczek autokarowych także gorący posiłek.
7. Funkcje wykładowców, przewodników i opiekunów sprawować będą pracownicy Muzeum
w Gostyniu i członkowie Gostyńskiego Towarzystwa Kulturalnego.

