
 

 

XI FESTIWAL  TRZECH  KULTUR 

10-12 września 2010 roku 
 

MUZEUM POJEZIERZA ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO 

ul. Czerwonego Krzyża 7 
22-200 Włodawa tel./fax. (82) 5722 178 

e-mail: mplw@wp.pl        
www.muzeum.wlodawa.metronet.pl 

www.ftk-wlodawa.pl 

 

PROGRAM  
 
Czwartek 9 września 2010 r. 

Godz. 1900 –  2040  (Kino WDK) – Spektakl teatralny pt. „Wszyscyśmy z jednego szynela” – Grupa Rafała Kmity (Kraków). 

Piątek 10 września 2010 r. 
 
 
Godz. 800 – 940 (Kino WDK) –  Projekcja filmu pt. „Bóg jest wielki, a ja malutka”, reż. P. Bailly, czas 100 min. 
 
Godz. 1000 – 1100               (Muzeum-budynek administracyjny) – Otwarcie wystawy „Znaki przypomnienia”.  
 
Godz. 1100 – 1300 (Muzeum-mała synagoga) – Konkurs historyczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Z dziejów mojej 

miejscowości i regionu na 200-lecie powiatu włodawskiego”. 
 
Godz. 1130 –  1200 (Muzeum-wielka synagoga) – Otwarcie wystawy „Czas na pamięć. Żydzi w malarstwie i rzeźbie Janusza 

Wolińskiego”. 
 
Godz. 1300 – 1400 (Plac synagogalny- namiot) – Warsztaty tańca żydowskiego – prowadzenie Michał Piróg. 
 
Godz. 1300 – 1400  (Muzeum-mała synagoga) – „Kraina Niby-Niby”  – spektakl teatralny Laury Ł ącz z udziałem przedszkolaków.   

 
Godz. 1430 – 1530 (Plac synagogalny-namiot) – Kabaret żydowski – D. Salamon, M. Węgrowski, H. Reifer, T. Wrońska –  Teatr 

Żydowski z Warszawy. 
 
Godz. 1630 – 1730 (Plac synagogalny- namiot) – Warsztaty tańca żydowskiego – prowadzenie Michał Piróg . 
 
Godz. 1800 – 1930 (Muzeum-wielka synagoga) – Koncert pieśni żydowskich pt. „Rodzynki z migdałami” w wykonaniu Niny Stiller z 

zespołem. 
 
Godz. 2000 – 2130 (Muzeum-wielka synagoga) – Koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu Veszpremer Klezmer Band (Węgry). 
 
Godz. 2130 – 2300 (Plac synagogalny-namiot) – Projekcja filmu pt. „Po-lin”, reż. J. Dylewska, czas 82 min. 
 
        
Sobota 11 września 2010 r. 
 
 
Godz. 900 – 1030                (Muzeum – mała synagoga) – Otwarcie wystawy „na Bugu we Włodawie” połączone ze spotkaniem z Arturem 

Taborem (projekcja filmu, diaporama, promocja książki). 

Godz. 930 –  1030 (Plac synagogalny-namiot) – Przedstawienie teatralne dla dzieci  pt. „Baśń o przyjaźni” wg Lwa Tołstoja – Teatr 
GONG z Warszawy. 

 
Godz.1100 – 1200                             (Cerkiew p.w. Narodzenia NMP) –  Koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chóru „Ensemble Błagowiest” z 

Mińska (Białoruś). 
 
Godz. 1215 – 1300                 (Muzeum-mała synagoga) – Promocja najnowszej książki „Prawosławie. Światło ze Wschodu” pod red. prof. dr hab. 

Krzysztofa Leśniewskiego i innych nowości wydawniczych oraz projekcja filmu pt. „Cud ognia”. 
                                                       
Godz. 1400 – 1500 (Plac synagogalny-namiot) – „Syberyjski Bard zaprasza” – pieśni w wykonaniu Evgena Malinovskiyego. 
 
Godz. 1500 – 1600  („Dawna” kaplica Parafii NSJ) – Świat fotografii Dariusza Hankiewicza: 

• prezentacja w fotoplastikonie „Znaki i symbole w trzech kulturach” 
• prezentacja multimedialna „Krzyże poleskie”. 



 
Godz. 1530 – 1630          (Kościół p.w. NSJ) – Recital Haliny Kunickiej i Czesława Majewskiego pt. „Świat nie jest taki zły”. 
 
Godz. 1700 –  1745  (Plac synagogalny-namiot) – „Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym” – 

koncert  ChDK Gospel  Choir z Chełma. 
 
Godz. 1800 –  1900 (Muzeum-wielka synagoga) – „Pascha muzyczna" – koncert  piosenek żydowskich w wykonaniu Katarzyny 

Zielińskiej i Katarzyny Jamróz. 
                                            
Godz. 1900 – 2130                    (Kino WDK) – Projekcja filmu pt.  „Mroczna Argentyna”, reż. Ch. Hampton, czas 107 min. 
 

 
Niedziela 12 września 2010 r. 
 
 
Godz. 800 –  1600  (Klasztor oo. Paulinów) – Zwiedzanie klasztoru oo. Paulinów. 
 
Godz. 900 – 1000 (Kościół p.w. NSJ) – Msza Św. – oprawa muzyczna liturgii w wykonaniu Chóru „Fletnia Pana” oraz podsumowanie 

warsztatów śpiewu prawosławnego prowadzonych przez Włodzimierza Wołosiuka. 
 
Godz. 900 – 1100 (Cerkiew p.w. Narodzenia NMP) – Msza Święta z oprawą muzyczną liturgii śpiewanej w wykonaniu Chóru 

Ensemble Błagowiest połączona z ofiarowaniem przez społeczność włodawską Parafii Prawosławnej we Włodawie 
Ikony M ęczenników Chełmskich i Podlaskich oraz występem Męskiego Zespołu Wokalnego „KAIROS”.  
 

Godz. 1000 –  1100 (Kino WDK) – Projekcja filmu animowanego dla dzieci „Moj żesz”, czas 40 min. 
 
Godz. 1015 –  1045 (Kościół p.w. św. Ludwika) – Muzyka trzech kultur  – Męski Zespół Wokalny „KAIROS”. 
 
Godz. 1100 – 1130 (Cerkiew p.w. Narodzenia NMP) – Koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chóru „Fletnia Pana” pod dyr. 

Włodzimierza Wołosiuka. 
 
Godz. 1100 –  1145                   (Plac synagogalny-namiot ) – „Wesołe ziarenka” – nauka i zabawa z programem ZIARNO. 
 
Godz. 1130 –  1200 (Klasztor oo. Paulinów) – Otwarcie wystawy „Święte wizerunki Wschodu i Zachodu w twórczości Zofii Bator”  

połączone ze spotkaniem z autorką. 
 
Godz. 1200 –  1400 (Muzeum-mała synagoga) – Spotkania i warsztaty teatralne – prowadzenie Artur Barci ś. 
 
Godz. 1430 – 1530                  (Kościół p.w. NSJ) –   Koncert Magdy ANIOŁ z zespołem. 
 
Godz. 1530 –  1700 (Kościół p.w. św. Ludwika) – „Dobrze, że jesteś”  – recital s. Anny Bałchan oraz oprawa muzyczna liturgii 

śpiewanej w trakcie Mszy św. dla młodzieży  
 
Godz. 1700 –  1800 (Kościół p.w. św. Ludwika) – „Księga Hioba” – recital Stanisławy Celińskiej z towarzyszeniem Tomasza 

Bajerskiego. 
 
Godz. 1900 – 2030 (Kościół p.w. św. Ludwika) – Piotr Rubik – koncert „The Best of - Największe przeboje” (orkiestra, chór, soliści). 
 
Godz. 2045 (Kościół p.w. św. Ludwika) – Festiwalowe Spotkania z Gwiazdami – Piotr Rubik. 
 
 
 
Od piątku do niedzieli:  FESTIWALOWE SPOTKANIA Z GWIAZDAMI, BAZAR FESTIWALOWY, „KRAINA SZTUKMISTRZA” – 

program animacyjny dla dzieci w wykonaniu TEATRU GRY WSTĘPNEJ (malowanie twarzy, balonowe zoo, bańki 
mydlane, kuglarze, szczudlarze, bicykliści), NAMIOT GIER I ZABAW, prezentacja wystawy poplenerowej „ZNAKI 
POGRANICZA”- namiot przy Cerkwi p.w. Narodzenia NMP we Włodawie, bannerowy wystrój miasta, karykaturzyści 
uliczni, żywe rzeźby – etiudy improwizowane i interakcje z widzami, wystawa uliczna „ŚWIAT KRESÓW”, KINO 
FESTIWALOWE – namiot przy cerkwi (projekcja filmów prawosławnych oraz filmów o „Kresach”), prezentacja 
wystawy pokonkursowej III Międzyokręgowego Konkursu Wschodniego Pogranicza „PISANIE IKON. WŁODAWA 
2010”- Cerkiew p.w. Narodzenia NMP we Włodawie, WARSZTATY ŚPIEWU PRAWOSŁAWNEGO 

 
 
 


