Otwarcie stajni i ośrodka walk konnych w Podlaskim
Muzeum Kultury Ludowej
Nauka jazdy konnej, treningi łucznictwa, szkolenia i warsztaty
oraz lekcje żywej historii – to tylko część oferty, jaka wzbogaciła
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej dzięki współpracy z AMM
Archery i Podlaską Chorągwią Husarską. O zaletach
proponowanych form aktywności przekonywali uczestnicy
czwartkowej (10.10.) konferencji w podbiałostockim skansenie.
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej współpracuje z grupą AMM
Archery i Podlaską Chorągwią Husarską już od kilku lat. Kilka razy
w roku odbywają się tu zawody łucznictwa konnego i festyny,
podczas których można podziwiać pokazy i inscenizacje
nawiązujące do XVI-XVII wiecznej tradycji oręża polskiego.
Od kilku miesięcy grupa AMM Archery zaprasza do Podlaskiego
Muzeum Kultury Ludowej dzieci, młodzież i dorosłych na różnego
rodzaju zajęcia. Są to m.in. zajęcia z szermierki konno szablą
historyczną i posługiwania się włócznią-rohatyną, układanie koni,
widowiskowe pokazy łucznictwa konnego, zajęcia łucznicze i
szermiercze dla grup szkolnych, a także bitwa łuczników czyli
łuczniczy odpowiednik paintballa.
– Myślę, że Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest znakomitym
miejscem do tego, by nawiązać tego typu współpracę – zaznaczył
Artur Gaweł, dyrektor Muzeum. – Uczestnicy organizowanych tu
zawodów łuczniczych byli zachwyceni w jakich warunkach przyszło
im trenować i walczyć o trofea. Stare chaty, drewniane strzechy, to
wszystko tworzy znakomity klimat do tego typu działalności.
Dariusz Wasilewski, prezes Fundacji Obowiązek Polski (Podlaska
Chorągiew Husarska) podkreślił, że zaproponowana dzięki potrójnej
współpracy oferta jest oryginalna, jedyna taka w Polsce.
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– Oferta jest skierowana do wszystkich, ale szczególnie zachęcamy
młodzież. W tym niesamowitym miejscu możemy kultywować
tradycję. Dawać możliwość, żeby dzieci wychodziły z domów, zza
biurek, zza komputerów i w tym pięknym otoczeniu kształtowały
swoje charaktery – mówił Dariusz Wasilewski.
O zaletach łucznictwa przekonywał Michał Sanczenko z AMM
Archery.
- Łucznictwo to jest bardzo rodzinna forma aktywności sportowej,
można się pobawić, traktować ją jako hobby czy realizować się na
arenie sportowej – wyjaśnił. – Na terenie skansenu trenują jedni z
najlepszych łuczników na świecie, a wśród nich, będąca od kilku lat
w czołówce sportowej, Ania Sokólska.
Idea i pomysł zyskał poparcie uczestniczącego w konferencji
wicemarszałka Stanisława Derehajło.
– Muzeum Kultury Ludowej jest otwarte dla wszystkich grupo
rekonstrukcyjnych, tu jest miejsce dla każdego, kto dba o tradycje
Rzeczpospolitej – zaznaczył wicemarszałek.
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