Spotkania i wydarzenia
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W dniach 14-16 sierpnia 2008r. odbyło w Puńsku
"Święto rzemiosła ludowego Euroregionu Niemen" - Dni Puńska - Zielna realizowane
w ramach projektu &bdquo;Rozwój wspólnej sfery kulturowej Euroregionu
Niemen&rdquo; Nr 2007/133-042. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska,
Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS CBC. Celem
projektu jest rozwój turystyki i kultury poprzez dziedzictwo kulturowe i imprezy krajów
wchodzących w skład Euroregionu Niemen. W uroczystościach brało udział wiele
gości z Litwy, Łotwy, Rosji, Polski, w tym przedstawiciele władz samorządowych. Po
raz pierwszy Puńsk odwiedzili goście z Obwodu Kaliningradzkiego tj. pracownicy
muzeum z Kaliningradu i samorządu Oziorsk oraz Centrum Informacji Turystycznej w
Oziorsku. Zainteresowanie świętem było bardzo duże, Puńsk odwiedziło kilka tysięcy
ludzi - turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości.&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podczas trzydniowego święta odbyło się wiele
spotkań, koncertów, otwarto wystawy, trwał jarmark rękodzieła ludowego, pokazy
kulinarne tradycyjnej litewskiej kuchni oraz demontasracje wyrobów starego rzemiosła
przez twórców ludowych.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 sierpnia 2008r. w Urzędzie Gminy Puńsk odbyła się
międzynarodowa konferencja poświęcona rozwojowi litewskiej kultury ludowej.
Podczas konferencji zostały przedstawione metody pielęgnowania tradycji oraz
nowoczesne sposoby wyrażania sztuki ludowej w codziennym życiu. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele placówek kulturowych, znawcy kultury ludowej,
miejscowi artyści oraz goście z Łotwy i Litwy. Wieczorem odbył sie koncert
"Audr&#371; barami" (Miotani przez burze), którego organizatorem i pomysłodawcą
był Algis Uzdila.&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 sierpnia 2008r. rozpoczął się
jarmark rękodzieła ludowego i uroczyste otwarcie &ldquo;Święta rzemiosła ludowego
Euroregionu Niemen&rdquo;. Święto rozpoczął przemarsz ulicami Puńska orkiestry
instrumentów dętych z Palanga. Orkiestrze towarzyszyła grupa motocyklistów i
zaprzęgi konne. Najważniejszym punktem święta była msza dożynkowa i poświęcenie
wieńców dożynkowych, a następnie uroczysta procesja dookoła kościoła z wiankami
w strojach ludowych . Koncerty lokalnych zespołów folklorystycznych i gości z Litwy
uzupełniły święto. Odbyły się również wystawy i pokazy żywego rzemiosła ludowego
m.in. kowalstwa, garncarstwa, plecionkarstwa, tkactwa, rzeźbiarstwa i pokaz
malowania w plenerze malarzy. Na rynku kościelnym można było obejrzeć i kupić
wyroby rzemiosła ludowego z różnych dziedzin m.in.: wyroby florystyczne,
bursztynowe, drewniane, kowalskie z żelaza, miedziane, gliniane, lniane, figurki z
siana i słomy, produkty zielarzy jak również zasmakować domowego chleba, sera,
miodu lipowego oraz wypieków gospodyń.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 sierpnia 2008r. w miejscowości
Oszkinie w ośrodku&nbsp; wypoczynkowym "&Scaron;ilaine" odbyła się ostatnia
część "Święta rzemiosła ludowego Euroregionu Niemen" pod nazwą "Święto Chleba,
Miodu i Mleka", podczas którego był demonstrowany proces pieczenia wiejskiego
chleba, wyrobu sera i kręcenia miodu z pasieki. Organizatorzy imprezy częstowali
zebranych wiejskim chlebem, serem, miodem i ciastami. Można było spróbować
swoich sił w młóceniu cepem, mieleniu żarna, dojeniu krowy. Miłośnikom koni
zapewniono przejazd bryczką i jazdę konną,&nbsp;a miłośnikom muzyki ludowej grała

19.02.2019

www.ugpunsk.pl // strona 1/2

kapela z Litwy. Po degustacji potraw regionalnej kuchni zebrani mogli przenieść się
do starodawnych czasów Jaćwingów zwiedazjąc Osadę jaćwiesko-pruską w
miejscowości Oszkinie.
&nbsp;
W dniach 7-11 lipca&nbsp; 2008r. delagacja pracowników Urzędu Gminy
Puńsk&nbsp; gościennie uczestniczyła w projekcie "Sztuka - wspólny
język&nbsp;mieszkańców &nbsp;Europy" w miejscowości Trakai&nbsp;(Litwa).
Więcej informacji www.art-trakai.eu.

Wizyta przedstawicieli Urzędu Gminy Puńsk i instytujii kulturowych w Palanga 20-22
czerwca 2008r.

&nbsp;Dni Biznesu i Międzynarodowe Targi Wspólpracy 2008" w Alytus w ramach
projektu &bdquo;Pobudzanie inwestycji stref przemysłowych i inwestycji &bdquo;w
szczerym polu&rdquo; na obszarze Euroregionu Niemen&rdquo;.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uroczyste
otwarcie Centrum Informacji Turystycznej Łoździeje - 07.06.2008r.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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