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CHARAKTERYSTYKA
IMPREZY

Żelazny Triatlon

2 czerwca 2018

Jezioro Białe - Okuninka

Starostwo Powiatowe
We Włodawie
Gmina Włodawa

Sobótki Poleskie

23 czerwca 2018

Włodawa

Muzeum Zespół Synagogalny
we Włodawie

Impreza ma charakter kulturalno-sportowy, odbywa
się na trasie Okuninka – Orchówek, stanowi element
promocji powiatu włodawskiego, służyć będzie
wydłużeniu sezonu wakacyjnego nad J. Białym.
Zawody upowszechniają ideę zdrowego trybu życia
oraz stanowić będą żywą lekcję historii o żołnierzach
14 Polskiego
Podziemia Niepodległościowego
walczących w strukturach AK i WiN.
Spotkanie ukazujące jak wyglądała Noc Świętojańska
na terenach Polesia, nawiązując również do tradycji
we współczesności. Puszczanie wianków, warsztaty
zielarskie, widowiska obrzędowe oraz muzyka
skupiająca w sobie folklor i współczesne Etno brzmienia to część elementów programu. Umożliwi
zapoznanie się z tradycją, odtwarzanie jej
i przekazywanie innym.

Dni Włodawy

30.06 – 1.07
2018

Plac targowy przy
ul. Lubelskiej
we Włodawie

Włodawski Dom Kultur

XVI Międzynarodowe
Poleskie Lato
Z Folklorem

11-14 lipca 2018

Amfiteatr we Włodawie

Włodawski Dom Kultury

Dwudniowa impreza adresowana do mieszkańców
miasta i turystów. Na scenie zaprezentują się lokalni
artyści, a główną gwiazdą koncertu będzie jeden
z czołowych zespołów polskiej sceny muzycznej –
zespół BAJM. Przez cały czas trwania imprezy będzie
można również zwiedzać stoiska lokalnych twórców.
Od 1991 roku Włodawa jest jednym z 220 miast na
świecie, które pod flagą CIOFF® organizują festiwale
folklorystyczne.
Celem
festiwalu
jest
upowszechnianie, udostępnianie i ochrona folkloru
poprzez integrujące spotkania zespołów z różnych
zakątków świata. Ukazanie kondycji polskiego

XIV Dzień Pszczelarza
im. ks. Jana
Dominowskiego

15 lipca 2018

Plac przy remizie
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Hańsku

Weekend z
Krokodylem
nad Jeziorem Białym

21 lipca 2018

Plaża główna
W Okunince

Festiwal Sztuk
Naturalnych „Zew
Natury”

27-29 lipca 2018

Amfiteatr we Włodawie

Gminny Ośrodek
Kultury w Hańsku,
Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Hańskiej
Związek Pszczelarski
w Lublinie
Nadbużański Związek
Pszczelarski w Chełmie,
Stowarzyszenie
Pszczelarzy Lubelskich
Gmina Włodawa

Włodawski Dom Kultury

folkloru na tle innych krajów, pokazanie bogactwa
kostiumu polskiego, muzyki, tańca, pieśni i obrzędu.
Edukacja i wychowanie społeczeństwa do integracji
europejskiej, potwierdzenie hasła „Kultura nie zna
granic”. Budowanie
świadomości wspólnego
dziedzictwa
kulturowego,
tworzenie
postaw
obywatelskich, inicjowanie długofalowej współpracy
w dziedzinie kultury. Rekonstrukcja i kultywowanie
tradycji ludowych oraz wytyczanie nowych kierunków
w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Popularyzacja pszczelarstwa na Polesiu Lubelskim.
Przypomnienie postaci ks. unickiego J. Dolinowskiego,
pszczelarza, twórcy i konstruktora pierwszego
polskiego ula ramowego. Konferencja naukowa dla
pszczelarzy, koncerty zespołów i kapel ludowych,
targi sztuki ludowej, miodu i artykułów
pszczelarskich, pokazy, degustacje i wystawy.

Impreza cykliczna o zasięgu ogólnopolskim. Odbywa
się w Okunince nad Jeziorem Białym, zawierająca w
swoim programie konkursy dla publiczności, koncerty
i prezentacje, a także zmagania rekreacyjne
i sportowe wczasowiczów. Patronem imprezy jest
krokodyl - wizytówka Okuninki i Jeziora
Białego. Moc atrakcji i dobra zabawa od lat przyciąga
rzesze turystów. W tym roku wystąpią m. in. B QULL oraz Jagoda i Brylant.
Festiwal to koncerty, warsztaty, konkursy dla dzieci
i dorosłych, wystawy, programy edukacyjne, kino,
sport, świetna kuchnia i co najważniejsze
niezapomniane emocje oraz wypoczynek na łonie
natury. Założeniem festiwalu jest zbliżenie ludzi do

Jarmark Holeński

29 lipca 2018

Skansen Hola

Towarzystwo Miłośników
Skansenu Kultury
Materialnej Chełmszczyzny
I Podlasia

„Europejskie Dni
Dobrosąsiedztwa
2018”

10-12 sierpnia
2018

Zbereżu – miejsce
planowanego przejścia
granicznego – słup
graniczny 105

Gmina Wola Uhruska
Starostwo Powiatowe we
Fundacja Kultury Duchowej
Pogranicza w Lublinie

Wyrykowski Jarmark
Leśny

19 sierpnia 2018

Plac przy Urzędzie Gminy
Wyryki

Gmina Wyryki

siebie, obcowanie z naturą i świetną zabawą. Podczas
tego wydarzenia jego uczestnicy będą mogli
zrelaksować się korzystając z dobrodziejstw Matki
Natury jednocześnie ucząc się o niej i od niej. Zew
Natury jest Festiwalem Sztuk Naturalnych, czyli
wszystkiego tego, co naturalnie wpływa na człowieka.
Muzyka,
taniec,
zabawa,
śpiew,
jedzenie,
odpoczynek. Wszystko, z czym mamy do czynienia na
co dzień i co sprawia, że stajemy się szczęśliwsi.
Impreza cykliczna o charakterze ponad-regionalnym.
Wzmacnianie tożsamości kulturowej poprzez
promowanie kultury i tradycji regionu. Występy
zespołów folklorystycznych, wystawy rękodzielnictwa
i rzemiosła artystycznego.
Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa polsko ukraińskiego odbywają się w miejscu planowanych
przejść granicznych. W gminie Wola Uhruska takim
miejscem są miejscowości Zbereże (PL) i Adamczuki
(UA). Od 6 lat w ramach Europejskich Dni
Dobrosąsiedztwa budowany jest pontonowy most na
Bugu łączący Zbereże i Adamczuki.
Most pozwala na uruchomienie odprawy granicznej
umożliwiającej przekraczanie granicy w obie strony
(ruch pieszy i rowerowy). Ponadto podczas imprezy
zostanie zorganizowany jarmark nadbużański.
Imprezie towarzyszyć będzie wiele atrakcji
o charakterze turystyczno-sportowym, takich jak:
Bieg Polesie, Transgraniczny Turniej Służb
Mundurowych w piłce nożnej, spływ kajakowy
Bugiem, zawody wędkarskie, rajd rowerowy itp
Wyrykowski Jarmark Leśny to święto ludzi
związanych z lasem ludzi, dla których las jest
miejscem pracy, ale i tych, dla których las to miejsce
wypoczynku czy realizacji ich życiowych pasji jak

Pożegnanie
Nadbużańskiego Lata
Dożynki Gminne
Dożynki Powiatowe

19 sierpnia 2018

Plac w centrum Hanny

26 sierpnia 2018

Błonia nad Bugiem
w Orchówku

Festiwal
Trzech Kultur

28-30 września
2018

Muzeum - Zespół
Synagogalny we
Włodawie

Gmina Hanna, Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w
Hannie
Gmina Włodawa
Starostwo Powiatowe
we Włodawie

Muzeum - Zespół
Synagogalny
we Włodawie

myślistwo czy zbieractwo. Można tu obejrzeć
wystawy
trofeów
myśliwskich,
rękodzieła
artystycznego związanego z lasem, wziąć udział w
konkursie rozpoznawania grzybów czy konkursie
rąbania drewna, można też skosztować leśnych
przysmaków jak na przykład bigosu myśliwskiego czy
pieczonego dzika, posłuchać zespołów ludowych w
specjalnie przygotowanym na ten dzień leśnym
repertuarze.
Festyn
rekreacyjno
sportowy
połączony
z Dożynkami Gminnymi.
Impreza powiatowa. Uroczystość ludowa powiązana z
zabawą z okazji zakończenia zbiorów, która
rozpocznie się uroczystą Mszą Św. w Kościele pw. Św.
Jana Jałmużnika w Orchówku. Na scenie odbędą się
prezentacje kultury ludowej, a także koncerty muzyki
folkowej. Gwiazdą wieczoru będzie zespół TUHAJBEJ.
Festiwal Trzech Kultur we Włodawie - zainicjowany w
1995 roku - to pierwsze tego
typu wydarzenie kulturalne w Polsce. To również
niezwykła impreza łącząca przeszłość naszego
małego,
kresowego
miasteczka
z
jego
teraźniejszością. Poprzez wydarzenie Muzeum
realizuje 23 ekumeniczny program ochrony, edukacji
i promocji miejscowej tradycji pogranicza kultur,
tolerancji i koegzystencji wyznawców
prawosławia, judaizmu, katolicyzmu i protestantyzmu
- twórców dziejów Włodawy.

