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Pow-wow w muzealnej scenerii

PIŁA. Ten tajemniczy termin nie oznacza nic innego jak zjazd
plemienny Indian połączony z tańcami i śpiewem. Dla
uczestników tej ceremonii są one swoistą modlitwą. Taki też
niepowtarzalny, nieco enigmatyczny klimat mogli odczuć ci,
którzy 9 czerwca odwiedzili Muzeum Okręgowe w Pile.

Zapraszamy na bieg organizatorzy czekają
Wielokrotnie to powtarzamy: Piła
wyrobiła sobie markę. Nic więc
dziwnego, że...
Piła sprostała wyzwaniu
Każda linia mety jest początkiem
kolejnego wyścigu
Na Kaszubach też jest pięknie

pilski

To nie pierwsza tak oryginalna impreza w tej placówce. Gościł tu już
Czarny Lad, była też Azja i Pacyfik, a na najbliższe półtora miesiąca
muzeum zmieniło się w "Indiański Świat". Wystawa od takim właśnie
tytułem pochodzi z prywatnych zbiorów Zdzisława Wszołka vel
Ranores, pasjonata kultury Indian Ameryki Północnej i Południowej z
Uniejowa.
- Propagowanie cywilizacji plemion indiańskich powinno służyć nie
tylko celom poznawczym, ale również edukacji, tolerancji,
zrozumieniu i poszanowaniu narodów tubylczych - podkreśla Ranores.

Dmuchali garłacza i doili
krowę
Tuż po wystąpieniu burmistrza
Eugeniusza Cerlaka, który otworzył...

Stokłosa Polonia Piła
- reaktywacja czarnego
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sportu w Pile

chodzieski

Tragedia w Pietronkach
4 września o godzinie 1.41
Stanowisko Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w...
zobacz więcej

czarnkowsko - trzcianecki
Ekspozycja powstała na bazie tworzonej przez lata kolekcji. Składają
się na nią przedmioty związane z kulturą materialną i duchową obu
Ameryk. Prezentowane są miedzy innymi barwne stroje wojowników i
kobiet, fajki, tomahawki, łuki, kołczany, tarcze oraz akcesoria
obrzędowe jak maski, ceramika, a nawet tzw. "łapacze snów", czyli
amulety mające odganiać złe sny. W muzealnym ogrodzie natomiast
na zwiedzających czekają rekonstrukcje tradycyjnych indiańskich
domostw - tipi.

Rozpoczęcie roku
szkolnego w krzyskiej SP
Podczas uroczystego apelu dyrektor
Elżbieta Kujawa przedstawiła
panie,...

Czy rondo w Śmiłowie
jest potrzebne?

Wernisaż uświetnił pokaz tradycyjnych tańców indiańskich w
wykonaniu zespołu "Ranores", którego członkiem jest również
Zdzisław Wszołek oraz "Huu - ska Luta" z Torunia. Artyści z pokazami
pow-wow jeżdżą po całej niemal Europie. We wtorek oklaskiwała ich
pilska widownia.

walecki
zobacz więcej
Szukaj na stronie:

Szukaj w Google.pl:

04.09.2011 |

Nowy kierunek studiów
na PWSZ w Wałczu
Studia mają na celu dostarczenie
specjalistycznej wiedzy i
praktycznych...

Roman Koenig

Las, rower,
człowiek
- Chcemy, by nasze muzeum żyło, stąd pomysły na takie
nieszablonowe imprezy - twierdzi komisarz wystawy Ziemowit
Niedźwiecki.

wągrowiecki
Taki nietuzinkowy i unikatowy jest właśnie "Indiański Świat, dlatego
warto go zobaczyć. Wystawa czynna będzie do 24 lipca.
Pola

Jazda na rowerze ma
coraz więcej
zwolenników. Jeśli będzie
to jazda leśnymi drogami
i szlakami, wśród wspaniałej przyrody,
to może stać...

31.08.2011 |

Bubel Pana
Ministra

Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii tutaj.

Mimo wyborczych
obietnic Platformy
Obywatelskiej sprzed
czterech lat, mimo pracy
komisji sejmowej "Przyjazne Państwo",
mimo wreszcie szeregu...

Dodaj swoją opinię
Zgwałcił, czy też został
zaszczuty?

Henryk Stokłosa

autor

31.08.2011 |

Zbigniew Noska

Zamiast tańca na
rurze

Wągrowiecka prokuratura bada
aktualnie szczegóły tragedii, do
jakiej...
treść

zlotowski
Wpisz kod z obrazka poniżej:

Komentarze są własnością ich twórców. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.
Just cause it's simple doesn't mean it's not super heplful.
Dodał WlNmcKOdDqlTdURKP dnia 2011-08-06 01:16:47

Administrator naszego
portalu
www.dzienniknowy.pl
zadał ostatnio
internautom pytanie: "Czy w trakcie
obecnej kampanii wyborczej dojdzie do
debaty...

Ile osób musi jeszcze zginąć,
żeby powstało rondo w Śmiłowie?
Zatruta woda w Złotowie
Blaski i cienie Margonina , czyli co
nowego w starych i nowych
czasach.
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Wojewoda Wielkopolski
żąda uchylenia mandatu
burmistrzowi Jasiłkowi
Czy niektórzy radni Rady Miejskiej w
Okonku "zamiatają problemy pod...
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Super wystawa jestem zachwycona eksponatami kulturą Indiańską i
zespołem Ranores . Wspaniała pasja i wspaniała wystawa już dawno
nie było tak wspaniałej wystawy . Aby tak dalej .

Platforma Obywatelska czy
Platforma Oszustów?!

Dodał Stefania z P{iły dnia 2011-07-08 19:08:14

Bezkarna działalność ?Komisji
majątkowej?. Przyjrzyjmy się do
czego doprowadziliśmy swoim
brakiem wyobraźni i sprzeciwu.

Czy Adam Hofman ma rację,
że chłopi w mieście
baranieją?
Freestat - statystyki gratis

Tak
Nie
Nie mam zdania
Wyniki sondy

Zimowy obóz krzyskich
lekkoatletów
Tragedia w Pietronkach
Wojewoda Wielkopolski żąda
uchylenia mandatu burmistrzowi
Jasiłkowi
Orkan ma nowe zaplecze
sportowe
Błękitna sobota
Razem na ukraińskiej ziemi

Klub "Łobzonka" rośnie w siłę!
Bałagan u pani ekolog
PiS podejrzewa Bugajskiego
Łobżenickie Dziki
Ojciec do nas przyjechał...
TIR wjechał w drzewo

17,8°C
Wilgotność 94%
Wiatr

22,5 km/h

Ciśnienie

1012,9 hPa

Widoczność 10 km
Pogoda na cały tydzień

Wyniki Lotto
Słowniki
Rozkład jazdy PKP
Program telewizyjny
Notowania giełdowe
Mapa fotoradarów
Książka telefoniczna
Kursy walut
Gry internetowe
Encyklopedia
Bramki sms

Kino Helios - Piła
Kino Koral - Piła

Piła
Chodzież
okolice Chodzieży
Czarnków
okolice Czarnkowa
Trzcianka
okolice Trzcianki
Wałcz
okolice Wałcza
Złotów
okolice Złotowa

Ostatnio dodane:
DDD PIŁA
Domineks
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