
Opinie uczestników spotkañ:

"Dziêkujemy bardzo za wspania³¹ podró¿ po 
Afryce. S¹dzimy, ¿e to spotkanie przybli¿y³o nas 
znacznie (nas tzn. mieszkañców naszych 
kontynentów). Dowiedzieliœmy siê wiele o sobie."

"AKSANTI" za ciep³¹ i barwn¹ opowieœæ o Afryce! 
Graliœmy na instrumentach, piliœmy afrykañsk¹ 
herbatkê i w œrodku zimy czuliœmy siê tak jak w 
sercu Afryki!"

"Kraje Afrykañskie s¹ bardzo ciekawe. Cieszymy 
siê, ¿e zmieniliœmy nastawienie do 
Afrykañczyków."

"Dziêkujemy za wspania³e przedstawienie historii i 
Sztuki Afryki w sposób tak bardzo przystêpny
i gor¹cy dla dzieci ".

"Bawiliœmy siê tu œwietnie i du¿o dowiedzieliœmy 
siê o kolebce cywilizacji".

"(...) Byæ mo¿e to spotkanie wytworzy u naszych 
pociech postawê tolerancji wobec drugiego 
cz³owieka, jego prawa do odmiennoœci. Wspania³y 
pomys³ na integracjê Narodów."

"By³o s³onecznie, gor¹co i ciekawie."

" Merci pour ce joli cours de francais et de 
civilisation africaine".  dziêkujemy za piêkn¹  
lekcjê francuskiego jêzyka i cywilizacji 
Afrykañskiej." 
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bli¿ej nas. 
Dziêki rodowitym  
Afrykañczykom, 

mamy okazje 
doœwiadczyæ 

zetkniêcia z Afryk¹, 
z jej kultur¹, 

wierzeniami i Sztuk¹. 
„ Spotkania z 

Afryk¹” to Magia i 
Tajemnica Czarnego 

L¹du...
w Krakowie. 

Papa Samba Ndiaye

Prowadzący:

 Biolog;

 Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Afrykañskiej 

 Prezes spó³ki polsko-afrykañskiej "Afropol"

Facebook:  Galeria TERANGA  

Promotor rozwoju stosunków 

polsko-afrykañskich

Przyjmujemy zg³oszenia szkó³ chêtnych do

organizowania Dni Afrykañskich (w swojej szkole).

Projekt i druk Maraska Sudio 
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Opcja 3.

czas trwania: dowolny
miejsce: dowolne (np. na swoich zajêciach), do 
uzgodnienia.

Zalecane dla studentów wszystkich kierunków, a w 
szczególnoœ ci studiów humanistycznych, w tym: 
religioznawstwa, archeologii, historii, socjologii, 
pedagogiki, kulturoznawstwa psychologii itp... oraz 
wszystkich pragn¹cych poznaæ i rozszerzaæ swoj¹ 
wiedze na temat kontynentu afrykañskiego, jego 
mieszkañców  na œwiecie, wczoraj i dziœ.

Wersja ta mo¿e byæ ciekawym dodatkiem 
uzupe³niaj¹cym lub poprawiaj¹cym wiedzê na temat 
afrykañskiego kontynentu i jego mieszkañców, któr¹ to 
wiedzê mo¿na pozyskaæ od rodowitych Afrykañczyków.

Opcja 4. (Dla otwartej publicznoœci)

Jeœli jesteœ ciekaw jak naprawdê jest w Afryce i chcesz 
o tym porozmawiaæ (bez tematów tabu), z samymi 
Afrykañczykami.

Jeœli chcesz zrozumieæ pewne zagadnienia zwi¹zane 
z kontynentem afrykañskim i jego mieszkañcami, ciekawi 
Ciê historia, geografia i obyczaje Afryki. W mi³ej 
atmosferze, z potrawami i napojami oraz egzotycznymi 
owocami afrykañskimi.

Op³ata:

Opcja 1:  300.00 z³
Opcja 2:  500.00 z³ lub do uzgodnienia
Opcja 3:  500.00 z³ lub do uzgodnienia
Opcja 4:  indywidualne zapisy 45.00 z³ (od osoby)

Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie programem 
uprzejmie prosimy o wczeœniejsz¹ rezerwacjê 
dogodnego dla Pañstwa terminu.

Zg³oszenia przyjmujemy w Galerii "Teranga", Kraków, 
ul. Stawowa 61 lub pod numerami telefonów:

tel. kom. 660 393 522,  606 542 678

www.africa.pl
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PEDAGOGICZNE I ROZWOJOWE 
CELE SPOTKAÑ:

Celem spotkañ jest poznawanie kultury i 
Sztuki afrykañskiej.  
Centrum daje mo¿liwoœæ poznawania kontynentu 
afrykañskiego poprzez wszystkie zmys³y 
(widzenia, smaku, wêchu, dotyku, s³uchu).

St¹d znacz¹ca wartoœæ tych spotkañ w 
oczach wiêkszoœci pedagogów, nauczycieli oraz 
rodziców, których mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ. 

DODATKOWE ZALETY SPOTKAÑ:

– Kszta³cenie u dzieci, m³odzie¿y i doros³ych 
postaw tolerancji, otwarcia i zrozumienia miêdzy 
Narodami. Odpowiedz na pytanie - dlaczego 

– Umo¿liwienie poznawania krajów afry-
kañskich i ich mieszkañców; kultury, obyczajów, 
historii, ¿ycia codziennego, fauny, flory itp...

– Konfrontacja z powszechnie istniej¹cymi 
stereotypami, dotycz¹cymi  Afryki.

– Fajna zabawa.

OPCJE SPOTKAÑ:

Opcja 1.
Zwiedzanie Galerii TERANGA
(zalecane dla przedszkolaków, szkó³ podstawowych lub 
innych grup wiekowych);

czas trwania: 1 godzina;
iloœæ osób w grupie:  do 20;
miejsce: ul. Stawowa 61, Kraków;

godziny: 9.00-10.00 lub 10.00-11.00.
11.00 - 12.00

Program:

– Krótkie przedstawienie kontynentu afrykañskiego 
(geografia, klimat, ludnoœæ);
– Przedstawienie Kultury i Sztuki Afrykañskiej na 
podstawie eksponatów galeryjnych;
– Gra na instrumentach afrykañskich  wspólne 
œpiewanie , degustacja herbaty afrukańskiej z baobabu;

–
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Pytania i odpowiedzi itp....

Galeria Teranga

Opcja 2.
(zalecane dla Gimnazjum i Liceum);

czas trwania: 1,5  godziny,

Program:

Prezentacja Afryki; geografia  charakterystyka 
regionalna, ludnoœæ, Historia, Kultura i Sztuka. 
Pytania i dyskusja na dowolne tematy o Afryce; Polityka, 
Religia, Kultura, Sztuka, Historia itp...

Przygotowanie dowolnie wybranego tematu o Afryce, 
w celu g³êbszego poznawania (dyskusja na temat);

Wizyta w Galerii "Teranga" (druga godzina);
Gra na instrumentach muzycznych;
Degustacje;
Ogl¹danie rêkodzie³a i Sztuki Afrykañskiej;
Zakupy pami¹tek;
Dyskusje;
Poznawanie ró¿nych dodatkowych ciekawostek 

afrykañskich.

Uwaga !

Do ka¿dego spotkania mo¿na zamówiæ potrawê 
afrykañsk¹ dla grupy. ( Wyœmienita! )

–

– –

–

–
–
–
–
–
–
–

Afryka jest kolebką ludzkości i początkiem 
Cywilizacji

Prezentacja zdjêæ;


