Suszone rośliny
w pięknych koszyczkach
Na terenie zagrody
ga krwawnik można jesz−
pałuckiej (stanowisko nr
cze zbierać). Najbardziej
skomplikowane jest ich fa−
3) można zapoznać się z
rbowanie Pan Florian sto−
magią roślin. Są tam su−
szone kwiaty i trawy, nie−
suje 8 rodzajów farb. Nie
które specjalnie farbowa−
wszystko też da się pofar−
bować − np. trawa morska
ne. Są też piękne koszy−
ki ze sznurka z suszony−
(która na Pałukach rośnie
mi kwiatkami. Wszyst−
tylko w okolicach Janowca i
kim tym zajmuje się spół−
Rogowa) jest bardzo tłusta i
nie chce przyjmować farb.
ka rodzinna − Katarzyna i
Florian Sempscy z Tono−
Koszyczki do kwiatów
wa. Zbierają zioła, suszą
wykonuje pani Katarzyna.
Od pewnego czasu pomaga
je, robią z nich ozdoby.
Ta rodzinna przygo−
też w tym córka. Jej ręce są
da z ziołami zaczęła się
tak sprawne, że koszyk po−
10 lat temu od Jesieni na Katarzyna Sempska poleca kolejny koszyk fot. Dorota Księska wstaje w kilkanaście mi−
nut. Przepis na zrobienie
Pałukach. Pan Florian
twierdzi, że zdobywanie wiedzy o się tym dłużej niechętnie zdradzają takiego koszyka spisałam. Będę pró−
suszeniu roślin, terminie ich zbiera− tajemnice. A każda roślina musi być bować po festynie.
DOROTA KSIĘSKA
nia wymaga czasu. Osoby zajmujące zrywana w odpowiednim czasie (uwa−
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Kinga Stanek i Marian Osojca z Instytutu Archeologii
w Warszawie, zajęli się obróbką skóry. Nie jest to fach
łatwy. Przygotowywali się do niego ponad rok. W Muzeum
Szewstwa uczyli się robić buty, a w pracowni artystycznej
Brunona Kamińskiego podpatrywali, jak zrobić piękne przed−
mioty użytkowe.
Wszystkie elementy wykorzystane do produkcji wyro−
bów ze skóry są wykonane z przedmiotów zrobionych
podczas warsztatów biskupińskich.
I tak klamrę do skórzanego paska wykonał kowal, a
reszta, to dzieło rąk Kingi i Mariana.
Tylko igły i nici pochodzą z współczesnego świata. Ale i
ten problem można zlikwidować, gdyż rogownik mógłby
wykonać igły, a tkaczki nici.
Praca przy skórze wymaga bardzo dużej siły fizycznej.
Kinga, chociaż delikatna dziewczyna, nabyła takiej wprawy,
że bez większego wysiłku wycina ozdobnym przecinakiem
dziurki w skórze.
Wyroby wykonane u kaletnika i szewca są niezwykle
atrakcyjne. Dziś na stoisku będzie można zobaczyć ciżmy
MARIA WARD
A
średniowieczne.
WARDA

Naszym
klientom
oferujemy:
d³ugoletnie
dowiadczenie,
najwy¿sz¹ jakoæ,
konkurencyjne
ceny i terminy.
Kinga Stanek i Marian Osojca przy pracy.
fot. Maria Warda

K oncert muzyki dawnej
Zespół Muzyki Dawnej CAN−
TILENA działa przy Szkole Pod−
stawowwej nr 10 we Włocławku.
Zespół istnieje półtora roku. Two−
rzy go 6 dziewczynek z 6 i 7 klasy.
Opiekunką zespołu jest Wioletta
Szymańska. Wykonywane przez “Ca−
ntilena” utwory pochodzą z epoki
renesansu i baroku. Zespół brał udział

w XVIII Ogólnopolskim Przeglą−
dzie "Schola Cantorum" Kalisz ’96,
miał też występy na zamku w Golu−
biu − Dobrzyniu, a także emitowane
koncerty w telewizji lokalnej i w 1
programie TVP.
Dzisiaj zespół wykona:
− “Bransle” − z ok. XVI
− “Galliarda” − M. Franca

− “La bouree” − M. Praetoriusa
− “Menuet” − Kriegera
− “Nieście chwałę mocarze” − M.
Gomółki
− “Małe błazenki” i “Urocze dzie−
wczęta” − barokowe kotyliony wese−
lne i inne utwory. Koncert − dzisiaj
na scenie o godz. 11.00.
(dx)
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