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Dzwońcie, razem możemy więcej.

Festiwal im. Rodziny Wodiczków

Budżety obywatelskie to możliwość włączania się mieszkańców we współdecydowanie w wykorzystaniu środków publicznych na najbardziej pilne
potrzeby społeczne. W tym roku do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 zgłoszono 110 projektów, z których po wstępnej weryfikacji,
do dalszego etapu przeszło 41. Zgłoszony przez Danutę Michalik Festiwal im. Rodziny Wodiczków jest jedynym projektem z zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa lokalnego o zasięgu ogólnopolskim.
cieszy się ogromnym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Wysoki poziom koncertów
organizowanych w Izbie powoduje, że miejsce
to często zaszczyca swoją obecnością rodzina
Wodiczków, dyrygenci - uczniowie Bohdana
Wodiczki i artyści.
Przez cztery lata działalności w wydarzeniach organizowanych w Izbie Muzealnej
Wodiczków przez jej organ prawny - Fundację Oda, wzięło udział już kilka tysięcy osób.
W ramach Festiwalu im. Rodziny Wodiczków proponowane są następujące
wydarzenia:
1. Koncert orkiestr dętych, upamiętniający
kapelmistrza Franciszka Wodiczkę, wołomińskiego urzędnika, członka Zarządu Miejskiego, nauczyciela, kapelmistrza wołomińskiej
straży i wielkiego społecznika angażującego
się w działania na rzecz lokalnej społeczności.
Miejsce koncertu Skwer im. Bohdana
Wodiczki.

Kapelmistrz

Franciszek Wodiczko z orkiestrą dętą wołomińskiej Straży - 1938 r. Fot. archiwum Izby Muzealnej Wodiczków.

Taki Festiwal, wg pomysłu autorki, byłby
oddaniem hołdu wybitnej wołomińskiej
rodzinie za jej wkład w rozwój kultury narodowej i światowej. Dla Wołomina byłby
włączeniem się w budowanie pozytywnego
wizerunku miasta, dla mieszkańców możliwością uczestniczenia w ogólnopolskim
wydarzeniu, dla artystów - wołominiaków, występujących na co dzień w Teatrze
Wielkim Operze Narodowej w Warszawie,
Filharmonii Narodowej w Warszawie czy za
granicą - możliwością zaprezentowania swo-

jego warsztatu artystycznego przed własną
publicznością. Promocja Festiwalu w mediach ogólnopolskich, pokazanie Wołomina
jako miasta kultury, z bogatym dziedzictwem
historycznym, wpłynie na budowanie dumy
z lokalnego dziedzictwa.
Wywodząca się z Czech rodzina Wodiczków, zamieszkała na terenie Polski w końcu
XIX w., w Wołominie od lat 30-tych XX wieku. Jej członkowie zawsze podkreślali swoją
polskość i umiłowanie ojczyzny, promowali

kulturę polską za jej granicami. Wodiczkowie
to obywatele świata, zawsze mocno angażowali się w działania na rzecz lokalnej społeczności, bez względu na to, gdzie przyszło
im żyć i uprawiać działalność artystyczną.
Wołomin był i jest ważny dla rodziny Wodiczków. Tu w Wołominie, przy ulicy Trakt
Warszawski 29 (obecnie Al. Armii Krajowej
43) stał dom rodzinny Wodiczków - obecnie
mieści się w nim Izba Muzealna poświęcona
ich pamięci. Działalność Izby Muzealnej

2. Koncert orkiestry kameralnej z udziałem miejscowych chórów i wołomińskich
artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej
i Filharmonii Narodowej w Warszawie - pod
dyrekcją uczniów Bohdana Wodiczki - syna
Franciszka Wodiczki, światowej sławy dyrygenta, dyrektora wielu Filharmonii w kraju i
za granicą, między innymi: Teatru Wielkiego
Opery Narodowej w Warszawie, Filharmonii
Krakowskiej, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Narodowej w Islandii,
także profesora i wychowawcę wielu znakomitych polskich dyrygentów.
Miejsce koncertu - sala widowiskowa
Miejskiego Domu Kultury.
3. Koncerty fortepianowe z udziałem
wołomińskich pianistów, upamiętniające
postać Eugeniusza Wodiczki, syna Franciszka
Wodiczki, kolejarza, inżyniera, nauczyciela,

pianisty - a także kapitana Wojska Polskiego,
uczestnika wojny 1920 r., działacza społecznego i wielkiego patrioty.
Miejsce koncertów: sale widowiskowe
wołomińskich placówek oświatowych.
4. Panel dyskusyjny dotyczący problematyki podejmowanej w instalacjach artystycznych i publikacjach Krzysztofa Wodiczki,
syna Bohdana i wnuka Franciszka. Ten
artysta wizualny, fotografik, profesor Harvardu, doktor honoris causa Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu w swoich pracach
artystycznych zwraca uwagę na ważne problemy społeczne, związane z bezdomnością,
współczesną emigracją, problemy psychiczne
żołnierzy powracających z wojen. W ostatniej
swojej książce „Obalenie wojen” nawiązuje
do budowania pokoju na świecie.
Miejsce wydarzenia - Izba Muzealna Wodiczków, placówki oświatowe.
5. Inne wydarzenia towarzyszące: pokazy
filmów dokumentalnych, wystawa dokumentów, zdjęć i pamiątek rodzinnych zgromadzonych w Izbie Muzealnej Wodiczków, koncerty
muzyki klasycznej dla dzieci i inne.
Miejsce wydarzenia - Izba Muzealna Wodiczków w Wołominie, Miejski Dom Kultury
i placówki oświatowe.
Warto włączyć Wołomin do wydarzeń kulturalnych o szerokim, ogólnopolskim zasięgu.
Głosowanie na wybrane przez wołominiaków projekty odbędzie się w dniach
od 17 sierpnia do 10 września 2015 r., za
pośrednictwem strony internetowej Urzędu
Miejskiego i na podstawie specjalnych kart
do głosowania, które będzie można odebrać
i złożyć w Urzędzie.
Zachęcamy do głosowania na Festiwal im.
Rodziny Wodiczków - numer wniosku 102.
(oprac. am)

REKLAMA

program obchodów w Radzyminie

1920

15
06.00

12.00

p o d h o n o r o W y m p at r o n at e m :
S e K R e Ta R z a S Ta n u w M i n i S T e R S T w i e
ObROny naROdOwej
CzesłaWa mroCzKa

MaRSzałKa
wOjewódzTwa MazOwiecKiegO
adama strUziKa

wOjewOdy MazOwiecKiegO
JaCKa KozłoWsKiego

ORdynaRiuSza diecezji waRSzawSKO -PRaSKiej
a r C y b i s K U pa h e n r y Ka h o s e r a

14

ilustrowane gawędy historyczne
Piotr Karsznia, grafik
Wystawa rysunku „lance do boju szable w dłoń,
bolszewika goń, goń, goń”

sierpnia piąteK
2015

parK KsiĘżneJ eleonory CzartorysKieJ
radzymin ul. 11-ego listopada
21:00

plenerowa projekcja filmu „1920 bitwa
Warszawska” losowanie upominków wśród widzów

imprezy towarzysz a,ce .

15

sierpnia sobota
2015

09.00

i radzymiński Festiwal Kuchni regionalnej
pl. T. Kościuszki

10.00

XXVi ogólnopolski turniej brydżowy
„Cud nad Wisłą” im. Jacka połulicha
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu

17.00

Wypuszczenie 7000 gołębi przy
Cmentarzu poległych w radzyminie
– symbol zwycięstwa w bitwie
Warszawskiej w ramach XXV zawodów
gołębiarskich „cud nad wisłą”
start XiV zlotu motocyklowego
„motoCud”
parking przy cmentarzu Żołnierzy Polskich
1920 roku w Radzyminie

sCena W parKU im. KsieżneJ eleonory CzartorysKieJ

12.00-12.15

powitanie

12.15-13.15

teatr taK – bajka kostiumowa
dla dzieci „nadchodzi pipi”

13.15-13.45

dziecięcy show z konkursami cz.1

13.45-15.00

Koncert radzymińskiej orkiestry dętej

15.00-16.00

dziecięcy show z konkursami cz.2

16.00-17.30

gry i zabawy dla rodzin z dziećmi
z grupą proarte

17.30-18.30

09.00 –14.00 XXiV półmaraton „Cud nad Wisłą”
– start i meta na pl. Kościuszki
09.00 –19.00

Koncert zespołu explozja
i zabawa muzyczna dla dzieci
W programie

spotkanie z policją – pogawędka
na temat bezpieczeństwa
spotkanie ze strażą pożarną
– konkursy z nagrodami
malowanie buziek i konkurs na
najpiękniejszy makijaż
„maluj z mamą, maluj z tatą”
– konkurs plastyczny
pogadanka historyczna
Prowadzenie: małgorzata puzio

szCzegóły Wydarzeń można znaleźć na stronaCh

Wystawa sprzętu militarnego
i brygada pancerna Warszawa
Wesoła

15.00

Uroczysty apel przy pomniku Wincentego
Witosa

15.30

meta XiV zlotu motocyklowego
„motoCud”
– plac przy kolegiacie w Radzyminie

16.00

akrobacje motocyklowe w wykonaniu
przemysława Kaczmarczyka,
byłego mistrza polski w trialu

18.00

piosenki Jacka Kaczmarskiego
w wykonaniu mateusza nagórskiego –
koncert na scenie głównej

19.10

bocian i soban z radzymina – koncert
na scenie głównej

19.55

Wypuszczenie 1000 biało-czerwonych
balonów

20.00

Koncert Kamila bednarka z zespołem
scena główna

Uroczysta msza Święta i apel poległych

strefa rodzinna

sierpnia CzWarteK
2015

biblioteKa pUbliCzna miasta i gminy radzymin
radzymin ul. Konstytucji 3-ego maja 15
19:00

plaC tadeUsza KoŚCiUszKi

Cmentarz żołnierzy polsKiCh 1920 roKU
radzymin al. Jana pawła ii

95. rocznicA
cudu nAd Wisłą

13

sierpnia sobota
2015

21.30

projekcja audiowizualna pt.
„bitwa pod radzyminem”
video-mapping na budynku Umig
radzymin

21.45

pokaz sztucznych ogni

22.00

Koncert zespołu bala band

zespół szKół im. Ks. eleonory
CzartorysKieJ
radzymin ul. Konopnickiej 24
14.00 –19.00 Wyścig kolarski „Cud nad Wisłą”
biuro zawodów: Radzymin
ul. Konopnickiej 24
O R g a n i z aT O R z y

gMina
RadzyMin

SPOnSORzy główni

Pa R T n e R z y

POwiaT
wOłOMińSKi

www.radzymin.pl

www.rokisradzymin.pl

