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26 WRZEŚNIA
- 4 PAŹDZIERNIKA

Janów Podlaski
XV Międzynarodowy Plener Fotograﬁczny: „Podlaski Przełom Bugu
2010”.

2 PAŹDZIERNIKA

3 PAŹDZIERNIKA, 18.00

Międzyrzec Podlaski
Piknik ekologiczny na Placu Jana
Pawła II.

Siedlce
Koncert Grzegorza Turnaua w sali
widowiskowej „Podlasie. Warunkiem
wstępu na koncert jest odebranie
w MOK bezpłatnego zaproszenia na
koncert.
MD

Kultura
redaktor prowadzący:
MONIKA GRUDZIŃSKA

KINA

Siedlce –NoveKino
Maraton Taneczny STEP UP:
STEP UP
STEP UP 2
STEP UP 3D
24 IX godz. 18.00
Maraton Taneczny 3D:
STREET DANCE 3D
USA, 12 lat, 98 min.
STEP UP 3D USA, 12 lat, 120 min.
25 IX godz. 20.30
BIAŁA STRZAŁA PODBIJA
KOSMOS 3D
USA, b/o, 85 min.
24-30 IX godz. 10.00, 11.45, 13.30,
15.15, 18.30
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D
NIEM/ USA/Wlk. Bryt., 90 min.
25-30 IX godz. 16.45, 20.30
STREET DANCE 3D
USA, 12 lat, 98 min.
24-30 IX godz. 10.00, 11.45, 13.30,
15.15, 17.00
ŚWIĘTY INTERES
Pol., 15 lat, 86 min.
24-30 IX godz. 10.15, 12.00
WALL STREET: PIENIĄDZ NIE ŚPI
USA, 15 lat, 140 min.
24-30 IX godz. 13.45, 16.00, 18.30,
20.45
KARATE KID
Chiny/USA, 10 lat, 114 min.
24-30 IX godz. 10.15, 12.45, 15.15,
17.45, 20.15

Biała Podlaska
– MERKURY

HISZP, b/o, 97 min.
28-30 IX godz. 17.00
KOBIETA NA MARSIE, MĘŻCZYZNA NA WENUS
Fr., 15 lat, 93 min.
28-30 IX godz. 19.00

Garwolin – Wilga
ŚWIĘTY INTERES
Pol., 15 lat, 86 min.
24-26 IX godz. 17.00, 19.00

Łosice – ŁDK
STEP UP 3D
USA, 12 lat, 120 min.
24-26 IX godz. 17.00

Sokołów Podlaski
– SOKÓŁ
ŚWIĘTY INTERES
Pol., 15 lat, 86 min.
24-26 IX godz. 17.00
ZEJŚCIE 2
USA, 15 lat, 94 min.
24-26 IX godz. 19.00

Węgrów – KONGRES
DZWONECZEK I UCZYNNE
WRÓŻKI USA, b/o, 75 min.
24-26 IX godz. 17.00
STEP UP 3D
USA, 12 lat, 120 min.
24-26 IX godz. 19.00

STREET DANCE 3D
USA, 12 lat, 98 min.
24-26 IX godz. 15.00, 17.00, 19.00
27-29 IX godz. 16.45, 18.45
30 IX godz. 16.00
PSY I KOTY: ODWET KITTY
USA, b/o, 82 min.
24-26 IX godz. 13.15
27-29 IX godz. 15.00
30 IX godz. 14.15
NIEZNISZCZALNI
USA, 15 lat, 102 min.
24-26 IX godz. 21.00
27-29 IX godz. 20.45
30 IX godz. 18.00
Spotkanie ﬁlmowe
HEARTBREAKER. LICENCJA NA
UWODZENIE
Fr., 15 lat, 105 min.
30 IX godz. 20.00

Międzyrzec Podlaski
– SŁAWA

Łuków – OAZA

PROJEKT DZIECKO, CZYLI OJCIEC
POTRZEBNY OD ZARAZ
Pol., 15 lat, 80 min.
24-26 IX godz. 17.00
UCZEŃ CZARNOKSIĘŻNIKA
USA, 12 lat, 120 min.
24-26 IX godz. 19.00
DZWONECZEK I UCZYNNE
WRÓŻKI USA, b/o, 75 min.
28-30 IX godz. 17.00

TOY STORY 3
USA, b/o., 103 min.
24-26 IX godz. 17.00
JUTRO BĘDZIE FUTRO
USA, 15 lat, 100 min.
24-26 IX godz. 19.00
RYŚ I SPÓŁKA. ZWIERZAKI
KONTRATAKUJĄ

Tkaczki z Korzanówki
(gmina Rossosz)
pokazywały, jak
wygląda łamanie lnu,
trzepanie, czesanie na
„drapuszce” i robienie
kądzieli.

RYŚ I SPÓŁKA. ZWIERZAKI
KONTRATAKUJĄ
HISZP, b/o, 97 min.
25-26 IX godz. 17.00
HEARTBREAKER. LICENCJA NA
UWODZENIE
Fr., 15 lat, 105 min.
25-26 IX godz. 19.00

Mińsk Mazowiecki
– ŚWIATOWID
NIEZNISZCZALNI
USA, 15 lat, 102 min.
24-30 IX godz. 18.00, 20.00

Włodawa – WDK

KRÓTKO

Nauczą cię tańczyć
WĘGRÓW. Ośrodek kultury zaprasza na kurs tańca towarzyskiego
dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych. Zajęcia będą odbywać
się w środy o 19.00 w sali widowiskowej domu kultury. Kurs trwa trzy
miesiące: od października do listopada. Pierwsze spotkanie zaplanowano
na 6 października. Natomiast dzieci w wieku 6-10 lat mogą wziąć udział
w Akademii Artystycznej Tańca Teatralnego „Art Dance”. Zajęcia są szansą
na wszechstronny rozwój maluchów i przygotowanie do szkół artystycznych oraz pracy na scenie. W programie: taniec towarzyski i teatralny
w stylizacji scenicznej, taniec klasyczny i współczesny, taniec grecki,
prezentacje wielokulturowe oraz tańce narodowe w stylizacji scenicznej, zajęcia choreograﬁczne, partnerowanie sceniczne, technika wyrazu
scenicznego, przygotowanie do profesjonalnych występów i festiwali.
Zajęcia poprowadzi zawodowy artysta i choreograf Andrzej Gołębiewski.
Dodatkowe informacje: tel. 501244722, email: andgolebiewski@gmail.
com.
jag

ŻESZCZYNKA

Szlakiem dawnych zawodów

Od zagrody
do zagrody
19 września odbył się I Festiwal Otwarte Zagrody. Swój fach prezentowali m.in.
studniarz, mleczarz, plecionkarz i tkaczki. Każdy, kto przybył na imprezę, mógł
kupić wiele ciekawych i tradycyjnych produktów.

F

estiwal otworzył wykład i prezentacja multimedialna na temat
ginących
zawodów.
W izbie regionalnej
można było obejrzeć
czasową wystawę „Wyroby dawnych rzemieślników”. Na ekspozycji znalazły się narzędzia
rolnicze, odzież, naczynia i akcesoria kuchenne z drewna. Najciekawszym i najdłuższym punktem programu było zwiedzanie
poszczególnych zagród, rozsianych po malowniczej Żeszczynce. Zwiedzających oprowadzała
Aniela Halczuk, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

Zioła i mleko
W każdej zagrodzie prezentowano zawody i prace, których
dziś już prawie nikt nie wykonuje. W zagrodzie mleczarza był
pokaz bicia masła i produkcji
białego sera. Każdy został poczęstowany szklanką mleka lub
maślanki oraz kromką chleba
ze świeżym masełkiem. O pracy
związanej z obróbką lnu opowiadały tkaczki z Korzanówki
(gmina Rossosz). Panie pokazywały, jak wygląda jego łamanie,
trzepanie, czesanie na „drapuszce” i robienie kądzieli. Chętni
mogli spróbować przędzenia na
kołowrotku i zwijania na kłębek
przy pomocy „wituszki”. Potem
o zasadach wybierania miejsca
na studnie opowiadał studniarz.
Amatorzy polskich ziół szybko
odnaleźli się w zagrodzie zielarki,
która na ścianach swojego domu
suszyła pęki różnych roślin. Każdego częstowała naparem z mięty, dziurawca i lipy. Chętni mogli

kupić serek z chrzanem, tymiankiem bądź papryką.

Pleciemy na potęgę
Zwiedzający na dłużej zatrzymywali się w zagrodzie gawędziarza Kazimierza Halczuka.
Na powitanie wszyscy zostali
poczęstowani smacznymi jabłkami i gruszkami oraz chlebem
z dżemem jabłkowym. Potem
przyszedł czas na słuchanie. Pan
Halczuk opowiadał o dziejach
swojej rodziny, pokazywał dawne fotograﬁe i opowiadał bajkę
o gruszy. Z dumą prezentował
swoją zagrodę, w której pasły się
kozy i owce.
Potem wszyscy udali się do plecionkarza. Czesław Sawonik z Korzanówki pokazywał, jak plecie się
postoły, czyli wiejskie buty z łyka
drzewnego. Ten twórca jest „złotą
rączką”, a z tego niecodziennego
materiału robi także naczynia.
Oprócz tego wykonuje drewniane
narzędzia i scenograﬁe dla ludowoobrzędowego zespołu „Zielawa”,
w którym występuje od wielu lat.
Bryczką w świat….
Atrakcją był także przejazd
wozem i bryczkami do miejscowości Przechód. Podróż upłynęła na żartach i wspólnych
śpiewach. Celem była dawna zagroda chłopska, w której na gości
czekało także wiejskie jedzenie.
Następnie wszyscy wzięli udział
w dawnych pracach rolniczych
i gospodarskich: było młócenie
cepem, pranie na tarze i praczem
oraz mieszenie i pieczenie chleba. Można było również obejrzeć wystawę dawnych narzędzi
rolniczych, m.in. pługi, brony

i sieczkarnię. Później zwiedzający odwiedzili jeszcze zagrodę kowala, strzecharza i stolarza. Nie
zabrakło również wizyty w olejarni, pasiece i dawnej gorzelni.
Impreza zakończyła się wspólną
zabawą przy dźwiękach lubelskiej
kapeli ludowej.

Pamięć musi trwać
- Celem festiwalu była przede
wszystkim integracja i promocja
dawnych, ginących już dzisiaj
zawodów. W zagrodach prezentowali się ostatni ludzie, którzy
umieją je wykonywać. To był
początek i myślę, że te spotkania będziemy kontynuować.
Niektóre zagrody od dziś będą
funkcjonowały już na dobre.
To nie wstyd robić takie rzeczy,
przeciwnie - to powód do dumy.
Cieszę się, że w imprezie wzięła
udział także młodzież. Festiwal
był udanym przedsięwzięciem,
jednak w przyszłym roku będziemy musieli postarać się o większą
promocję, jeszcze bardziej zainteresować nami miasto - tłumaczy
Aniela Halczuk.
Zachowywanie i przekazywanie dziedzictwa kulturowego jest
nam bardzo potrzebne. Pamięć
o przeszłości nie może zniknąć
wraz ze starszymi ludźmi, którzy
potraﬁą wykonywać dawne, często zapomniane zawody. Przechowanie tradycji jest zadaniem
dla nas wszystkich.
AWAW

