
 
   Festiwal Domu 

           Spotkania z dziedzictwem kulturowym Tykocina 
   1 – 15 sierpnia 2008 

 
     strona festiwalowa: 
     www.placczarnieckiego10.net 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
w programie: 

• 1 sierpnia godzina 11.00, Plac Czarnieckiego. Wmurowanie „kamienia węgielnego” pod namiot 

Pędziwiatra nadnarwiańskiego. Impreza dla dzieci z udziałem burmistrza Tykocina. 

•  2 sierpnia na Placu Stefana Czarnieckiego godzina 11.00. Inauguracja Festiwalu Domu. 

Tykocinianie w obiektywie – wystawa fotograficzna Tykocińskiego Klubu Fotograficznego. 

Zdjęcia ukazują życie współczesnych mieszkańców miasta. To szczególna, bo „wędrująca”  wystawa.  

Podczas trwania Festiwalu kilkakrotnie będzie otwierana w różnych miejscach Tykocina. 

• 2 sierpnia godzina 21.00 na rogu ul. Bernardyńskiej i ul. Choroszczańskiej. Wieczór filmowy 

Szkic z podróży i inne etiudy filmowe. Filmy młodych twórców z  Wyższej Szkoły Sztuk 

Plastycznych w Łodzi. Po projekcji pokaz ogni sztucznych nad Tykocinem. 

• 3 sierpnia g.10.00 – 16.00 Plac Stefana Czarnieckiego 10. Wystawa Dom Tykociński.  

Niepowtarzalna okazja wejścia do wnętrza zabytkowej oficyny, historycznie sięgającej czasów 

Branickich. Wystawa ukazująca losy domu oraz jego mieszkańców. Po wystawie będzie oprowadzał 

przewodnik.  

•  9 sierpnia o godzinie 19.00 w Wielkiej Synagodze koncert zespołu Gaamera oraz 10 sierpnia o 

godzinie 15.00 na Placu Stefana Czarnieckiego.  Zespół pod kierunkiem  Olgierda Dokalskiego to 

wschodząca gwiazda muzyki jazzowej nawiązująca do tradycji klezmerskiej. 

• 10 sierpnia o godzinie 12.00 zwiedzanie dzielnicy żydowskiej (Kaczorowo) – w Wielkiej 

Synagodze odbędzie się spotkanie z przedstawicielem polskiej społeczności żydowskiej, 

Miriam Gonczarską, która opowie o szczególnej roli i znaczeniu synagogi  jako domu modlitwy  

Wydarzenie zorganizowane jest przy współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego 

(zbiórka o godz. 12.00 pod Wielką Synagogą). 



• 1-6 sierpnia warsztaty  Historia mówiona Tykocina.  Zajęcia podczas których uczestnicy będą 

zbierają opowieści związane z życiem codziennym i historią miasta. Zapraszamy szczególnie dzieci i 

młodzież Tykocina!!! 

• 1- 6 sierpnia, Plac Stefana Czarnieckiego 10 Warsztaty fotografii otworkowej. 

Jest to kontynuacja działań rozpoczętych podczas pierwszej edycji Festiwalu Domu w 2007 roku. 

Kuchnia zabytkowego tykocińskiego domu zamieni się na kilka dni w ciemnię fotograficzną. 

Uczestnicy będą mogli zrobić oraz wywołać zdjęcia własnoręcznie wykonanymi aparatami 

otworkowymi. Powstające zdjęcia będą od razu prezentowane w plenerowej galerii przed domem.  

•  9-15  sierpnia warsztaty Dom dzienny - dom nocny. Poczuć, dotknąć, usłyszeć. Dom to żywy 

organizm, pełen dźwięków, zapachów, żyjący podobnie jak człowiek w trybie dziennym i nocnym. 

Podczas warsztatów uczestnicy będą rejestrować (zapisywać, nagrywać, rysować, fotografować) jak 

dom, w który mieszkają wpływa na nich samych. Podczas warsztatów powstawać będzie strona 

internetowa poświęcona tykocińskim domom. Szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież Tykocina!!! 

a także: 

plenery plastyczne, plenerowe projekcje filmowe, warsztaty ceramiczne, prelekcje dotyczące dziedzictwa 

kulturowego Tykocina, wystawy, happeningi, pokazy sztucznych ogni, zwiedzanie Tykocina 

  

Wszystkie działania festiwalowe będą ba bieżąco prezentowane na stronie festiwalowej  
 

www.placczarnieckiego10.net. 
 

Na wszystkie imprezy festiwalowe wstęp wolny!!! 
 

           
  
Festiwal Domu organizowany jest przez Stowarzyszenie Ekologiczno -Kulturalne „Pędziwiatr” 

przy współpracy Tykocińskiego Centrum Kultury i Muzeum w Tykocinie oraz Fundacji 

Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego pod patronatem Burmistrza Tykocina. 

 

 

kontakt: :     Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne „Pędziwiatr”  

    ul. Bałuckiego 27 m 30, 02–557 Warszawa 

 e-mail: pedziwiatr@wp.pl, jozef.markiewicz@gmail.com  

tel. + 48 505029309/ 310 

 www.pedziwiatr.net 

 


