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W pierwszy weekend grudnia w 
wołomińskiej Izbie Muzealnej Wo-
diczków odbyły się dwa koncerty 
Mikołajkowe. W sobotę wystąpili 
podopieczni z Fundacji „Latają-
ca Akademia Elżbiety Małanicz-
-Onoszko”, a w niedzielę najmłodsi 
mieszkańcy Wołomina wraz z ro-
dzicami uczestniczyli w ostatnim w 
tym roku „Podwieczorku muzycz-
nym dla dzieci”.

3 grudnia bohaterami wieczoru 
byli podopieczni Fundacji „Latająca 
Akademia Elżbiety Małanicz-Onosz-
ko”, którzy podczas koncertu zapre-
zentowali efekty swojej całorocznej 
pracy. Program prowadziła profesor 
Elżbieta Małanicz-Onoszko, a wystę-
py wykonawców urozmaicali także 
wolontariusze, stale współpracujący 
z Fundacją. Podopiecznym Fun-
dacji (Jerzy Włodkowski, Zuzanna 

Włodkowska, Bartek Janarowski, 
Natalka Janarowska, Kasia Jur-
czuk, Krzysztof Naczaj, Zuzia Je-
zierska, Szymon Jezierski, Marek 
Szczurowski, Michał Szczurowski) 
towarzyszyły ich nauczycielki: Mał-
gorzata Serwińska i Kinga Witczak. 
Gościnnie wystąpili także: Paulina 
Chodkowska, Grzegorz Osmólski i 
Małgosia Wdziękońska wraz z opie-
kunami muzycznymi: prof. Anną 
Cegielską - fortepian i prof. Barbarą 
Sroką - śpiew. Każdy z uczestników 
zagrał - na pianinie lub keyboardzie 
- przygotowany przez siebie zestaw 
dwóch utworów. Drugim utworem 
była kolęda lub pastorałka. Miło 
było gościć artystów tak zaangażo-
wanych w zaprezentowanie swoich 
umiejętności. Drobne potknięcia 
wcale nie peszyły wykonawców i 
przechodzili nad nimi płynnie do 

kolejnych taktów. Niektórzy grali 
z kolorowych nutek, niektórzy z 
nut prawdziwych, a jeszcze inni ze 
słuchu. Po koncercie muzycznym 
przyszła kolej na występ Pauliny 
Chodkowskiej, młodej wokalistki, 
która wykonała solo lub w duecie 
ze swoją opiekunką muzyczną kilka 
kolęd i pastorałek. Było też w pro-
gramie miejsce na taniec i wykonała 
go, do wtóru cygańskiej melodii, 
Katarzyna Jurczuk. Po zakończeniu 
oficjalnego programu tego wieczoru, 
wszyscy zgromadzili się przy piani-
nie i wyśpiewali jeszcze wiele kolęd 
i pastorałek. Koncert nagrywany był 
przez Radio dla Ciebie.

Muzyka klasyczna   
ze św. Mikołajem
4 grudnia Izba Muzealna Wo-

diczków zaprosiła najmłodszych 

melomanów na kolejny Podwieczo-
rek muzyczny dla dzieci, którego 
tematem była muzyka świąteczna 
z różnych stron świata. Wystą-
piły: Anna Kornacka - fortepian, 
Beata Kierzkowska - flet, spo-
tkanie prowadziła Małgorzata 
Chmielewska. Artystki realizują 
w Izbie Muzealnej Wodiczków 
swój autorski program, poprzez 
który wprowadzają dzieci w świat 
muzyki klasycznej. W koncercie 
udział także wziął św. Mikołaj (w 
tę rolę wcielił się dziadek Jana i 
Kuby - Zbigniew Budziszewski), 
który zachęcał i nagradzał dzieci 
za aktywny udział w koncercie. W 
programie znalazły się utwory A. 
Vivaldiego „4 pory roku” Koncert 
E-dur „Wiosna” cz. I oraz Koncert 
F-moll „Zima” cz. II. Przy muzyce 
P. Czajkowskiego „Taniec rosyjski” 
z baletu „Dziadek do orzechów” 
dzieci szybko nauczyły się tańczyć 
trudnego tańca - trepaka, za co 
sowicie nagrodził je św. Mikołaj. 
Dzieci poznały też różne kolędy ze 
świata, między innymi Anonim „O 
Come, All Ye Faithful”, „O Little 
Town of Bethlehem”, G.F. Haendel 
„Joy to the World”. Piosenkę „W 
grudniowe noce” dzieci grały przy 
wtórze własnej orkiestry, do której 
włączyły także swoich rodziców. 
Na zakończenie, kiedy wszystkie 
światła w Izbie zgasły, zabrzmiała 
najpiękniej „Cicha noc” F. Grubera.

Po koncercie dzieci zostały za-
proszone na podwieczorek i do 
wspólnego zdjęcia ze św. Miko-
łajem, z którym już na dobre się 
zaprzyjaźniły i tak go otoczyły z 
każdej strony, że aż trudno jest 
go wypatrzeć na tej rodzinnej 
fotografii. Nie zabrakło też podzię-
kowań dla Gminy Wołomin, która 
sfinansowała tegoroczne programy 
Fundacji Latająca Akademia Elż-
biety Małanicz-Onoszko i Fundacji 
ODA. Następny Podwieczorek 
muzyczny odbędzie się już w no-
wym roku. 

W piątek 9 grudnia w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Zofii Nał-
kowskiej w Wołominie odbyła się 
promocja dwunastego tomu Rocznika 
Wołomińskiego, w którym zamiesz-
czono artykuły artykuły ponad 20 
autorów, poświęconych Wołominowi. 
W roczniku ukazały się artykuły m.in.: 
Krzysztofa Beredy, Rafała Biały, Pawła 

Tadeusza Gajzlera, Doroty Gumiennej, 
ks. Rafała Jabłkowskiego, Stanisława 
Ireneusza Jachacy, Michała Janika, 
Andrzeja Kaczorowskiego, Marka 
Kozłowskiego, Danuty Michalik, Ry-
szarda Musiałowicza, Rafała Pazio, 
Teresy Rogulskiej, Piotra Roguskiego, 
Ireny Rybak, Czesława Sitarza, Doroty 
Skibickiej, Małgorzaty Stępnik, Jaro-

Koncerty świąteczne dla dzieci w Izbie Muzealnej Wodiczków

W najbliższy piątek, 16 grudnia o 
godz. 19.00, w Izbie Muzealnej Wo-
diczków w Wołominie odbędzie się 
ostatnie już w tym roku spotkanie, w 
ramach cyklu „Podróże Wołominia-
ków”, podczas którego Magdalena 
Metelska opowie o Kenii. Po raz 
pierwszy w historii podróżniczych 
spotkań w Izbie „powędrujemy” na 
kontynent afrykański. Kontynent, 
który jednym kojarzy się z niesamo-
witą przyrodą i wspaniałą przygodą, 
dla innym zaś jest światem pełnym 
chorób, niebezpieczeństw.

- Moje pierwsze spotkanie z Afry-
ką miało miejsce przy okazji lektury 
książki „W pustyni i w puszczy” H. 
Sienkiewicza. Jak każdy, miałam w 
głowie pełno obrazów, które miały 
przedstawiać Afrykę. Parę lat póź-
niej, gdy natrafiłam na artykuł dot. 
Kenii i zwyczajów jej ludności, 
pomyślałam, że wspaniale byłoby 
zweryfikować wyobrażenia i na 
własne oczy zobaczyć Czarny Ląd. 
Nigdy nie pomyślałabym jednak, 
że sprawy przyjmą taki obrót… 
W Kenii mieszkam od sierpnia 
2013 r. z Adamem, moim mężem, 
który tutaj pracuje - powiedziała 
Magdalena Metelska. (oprac. am)

Koncert pieśni adwentowych

 �Mateusz Szemraj, Anna Broda i Jacek Mielcarek na Koncercie pieśni 
adwentowych w wołomińskiej Fabryczce. Fot. A.M.

Podróże 
wołominiaków 
- Kenia

 �Fot. Tomek Skołożyński

sława Stryjek, Małgorzaty Stanisławy 
Prawdzic-Szczawińskiej, Antoniego 
Widomskiego, Anny Wojtkowskiej, 
Marka Woźniaka, Jacka Emila Szcze-
pańskiego oraz Wandy Wójcik.

Izabela Bochińska dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej przywitała 
przybyłych gości, komitet redakcyjny 
rocznika, autorów artykułów i towa-
rzyszący imprezie zespół Prywatnej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
Witolda Lutosławskiego pod dyr. 
Pawła Rozbickiego. 

- Z radością przekazuję na Pań-
stwa ręce kolejny dwunasty Rocznik 
Wołomiński, bardzo ważny dla 
naszego miasta - mówiła burmistrz 
Wołomina Elżbieta Radwan. - Poru-
sza on ważne dla naszego miasta i 
regionu tematy i jestem przekonana, 
że jego lektura będzie dla wszystkich 
specyficzną podróżą w czasie. Pra-
gnę, aby co roku był kontynuowany 
- dodała. 

W słowie wstępnym do publika-
cji Jarosław Stryjek napisał m.in.: 
„W Roczniku znajdziecie Państwo 

 �Obecni goście i autorzy Rocznika. Fot. FOTO-ELKA.

 �Uczniowie Szkoły Muzycznej przy akompaniamencie dyr. szkoły Pawła 
Rozbickego. Fot. FOTO-ELKA.

XII tom Rocznika 
Wołomińskiego

11 grudnia wołomińska Fabrycz-
ka ponownie zaserwowała swo-
im gościom alternatywne, ludowe 
brzmienia na Koncercie pieśni 
adwentowych, z udziałem: Anny 
Brody (śpiew, cymbały, lira kor-
bowa), Jacka Mielcarka (duduk, 
klarnet) oraz Mateusza Szemraja 
(oud - lutnia arabska). W programie 
koncertu pojawiły się najstarsze i 
najpiękniejsze w polskiej kulturze 
muzycznej pieśni adwentowe, m.in. 
archaiczne pieśni na Adwent i Jutrz-
nię oraz utwory instrumentalne, tj. 
polonezy, owczarki i mazurki. Anna 

Broda jest wokalistką i multiin-
strumentalistką, autorką tekstów 
i kompozytorką, współtwórczynią 
Bractwa Ubogich i Kapeli Brodów. 
Zajmuje się polską muzyką trady-
cyjną, która jest źródłem inspiracji 
także dla jej własnej twórczości. 
Jako znakomita interpretatorka 
archiwalnych pieśni ludowych, 
wielokrotnie nagrywała dla Pol-
skiego Radia. W muzyce szuka 
nastrojów, kolorów, rytmów i słów, 
z których tworzy folkowo-oriental-
no-jazzowe opowieści.

wiele materiałów poświęconych 
Wołominowi. Przypomnieliśmy za-
pominanych sąsiadów żydowskiego 
pochodzenia i ich tragiczny los oraz 
Bronisława Manickiego, żołnierza 
Legionów Józefa Piłsudskiego, któ-
ry wymaszerował z krakowskich 
Oleandrów z I Kadrową 1914 r. bić 
się o niepodległą Polskę. Udało się 

zebrać wspomnienia, które przy-
wołują mieszkańców Wołomina i 
miejsca w mieście, które pozostały 
już tylko w naszej pamięci. Mamy 
nadzieję, że te wspomnienia będą 
przydatne kolejnym pokoleniom do 
odtwarzania Wołomina z I połowy 
XX wieku.” (ema)


