I NFO RMA CJA O D ZI A ŁAL NO Ś CI STO WARZ YS Z EN IA PANO RA MA K ULT UR W RO K U 2004
R a por t me rytor ycz ny
Stowarzyszenie Panorama Kultur, założone przez grupę osób skupionych wokół portalu internetowego Panorama Kultur –
Europa Mniej Znana, zostało wpisane do rejestru KRS 29 września 2003 roku.
Główne statutowe cele Stowarzyszenia to:

1) upowszechnianie wiedzy o kulturach europejskich, zwłaszcza Europy Środkowej, Wschodniej i
Bałkanów, z uwzględnieniem kultur żyjących na tym terenie mniejszości narodowych oraz kultur
terenów pogranicza
2) działanie na rzecz dialogu międzykulturowego i rozwoju współpracy pomiędzy osobami i
organizacjami z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów
3) działanie na rzecz integracji środowisk zainteresowanych kulturą Europy Środkowej, Wschodniej i
Bałkanów
4) promocja działalności kulturalnej i artystycznej związanej z Europą Środkową, Wschodnią i
Bałkanami.
1. Portal internetowy Panorama Kultur – Europa Mniej Znana
Podstawową aktywnością Stowarzyszenia Panorama Kultur było w roku 2004 prowadzenie działalności portalu
internetowego Panorama Kultur – Europa Mniej Znana (www.pk.org.pl). Na stronach portalu w roku 2004 umieszczono 108
artykułów oraz 506 not informujących o wydarzeniach kulturalnych. Wybrane 20 spośród tych artykułów zostało też
umieszczone

na

podstronie

Panoramy

Kultur

w

internetowym

serwisie

kulturalnym

Polskiego

Radia

(www.radio.com.pl/kultura/panorama.asp).
W prace przy tworzeniu portalu w roku 2004 było zaangażowane 83 osoby, w tym 24 członków stowarzyszenia.
Wszystkie osoby zaangażowane w działalność Panoramy Kultur pracowały jako wolontariusze.
2. Patronaty medialne i współorganizacja konferencji
Stowarzyszenie Panorama Kultur było też patronem medialnym i współorganizatorem międzynarodowej konferencji
naukowej „Słowiańskość w przestrzeni środkowoeuropejskiej”. Konferencja odbyła się w dniach 22-24 kwietnia 2004 w
mieście Pardubice w Republice Czeskiej. Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Stredoevropski Dialog z
Pragi (www.stred.proglas.org)
Stowarzyszenie Panorama Kultur objęło także patronatem medialnym imprezy organizowane przez Kolegium Europy
Wschodniej z Wrocławia (www.kew.org.pl). Były to: Festiwal Kultury Białoruskiej (10 – 13 czerwca 2004) oraz Festiwal
Kultury Ukraińskiej „Ukraina Viva!” (7-10 października 2004).
3. Działalność lokalna w Wojsławicach – siedzibie stowarzyszenia

Stowarzyszenie Panorama Kultur | ul. Rynek 59 | 22-120 Wojsławice
www.pk.org.pl

Istotną częścią działalności Stowarzyszenia Panorama Kultur była też w 2004 roku działalność lokalna w miejscowości
będącej siedzibą stowarzyszenia - Wojsławicach (powiat chełmski).
Od września 2004 we współpracy z Zespołem Szkół Publicznych z Wojsławic oraz Ośrodkiem Brama Grodzka z Lublina
(www.tnn.lublin.pl) prowadzimy program Historia Mówiona Ziemi Wojsławickiej, w ramach którego nagrywamy wywiady z
mieszkańcami dotyczące przeszłości Ziemi Wojsławickiej oraz zbieramy i archiwizujemy stare fotografie i dokumenty.
W grudniu 2004 otrzymaliśmy grant (12 000 zł) od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (www.filantropia.org.pl) na
program Wielokulturowa Przeszłość Wojsławic. Grant będzie przeznaczony na wydanie publikacji książkowej opartej na
zebranych przez nas wywiadach, fotografiach i dokumentach.
Prowadzimy ntensywne prace nad przygotowaniem projektu Ośrodka Turystyki Kulturowej w Wojsławicach. W ramach
projektu chcemy dokończyć remont budynków dawnego zespołu cerkiewnego i zaadaptować je na potrzeby planowanego
Muzeum Wielokulturowego, wytyczyć trasy turystyczne, udostępnić miejsca noclegowe w zabytkowych domach przy rynku
oraz skoordynować lokalną działalność agroturystyczną. Działania te chcemy finansować w głównej mierze z funduszy
strukturalnych – ZPORR. Głównymi partnerami Stowarzyszenia Panorama Kultur przy projekcie Ośrodka Turystyki
Kulturowej w Wojsławicach są: Urząd Gminy Wojsławice oraz Prawosławna Diecezja Chełmsko-Lubelska.
Członkowie Stowarzyszenia Panorama Kultur biorą tez udział w działalności amatorskiego zespołu muzyki tradycyjnej
Ziemia Wojsławicka oraz współorganizują koncerty muzyki ludowej.
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