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Dzwońcie, razem możemy więcej.

24 czerwca w wołomińskiej Izbie Muzealnej Wodiczków odbyło się spotkanie poświęcone starodawnej
tradycji słowiańskiej pt. „Noc Świętojańska w literaturze i tradycji polskiej”. W atmosferę obrządków towarzyszących najkrótszej nocy w roku wprowadziła zgromadzonych Maria Balicka.

Noc Świętojańska - fakty i mity
Noc Świętojańska była obchodzona w okresie letniego przesilenia,
jako święto jedności, połączenia
ognia i wody, słońca i księżyca,
mężczyzny i kobiety, urodzaju i
płodności, miłości i radości, pełnym
magii i wróżb. Noc ta, zwana także
Nocą Kupały lub Sobótką, była
jednym z najradośniejszych świąt
słowiańskich. Kościół po zaciekłej,
lecz bezskutecznej walce adaptował
święto, początkowo próbując powiązać je z Zielonymi Świątkami, później nadając mu nowego patrona,
nazwę i nowe znaczenie rytuałom.
Kupałę w X wieku zastąpiono
świętym chrześcijańskim, obierając
za patrona św. Jana Chrzciciela. Na
dzień Świętego Jana wybrano datę
24 czerwca, jako przypuszczalny
dzień jego śmierci i datę zbieżną z
obchodami Kupalnej Nocy. Tak więc
nakazem Kościoła bujna Noc Kupały kojarzona z czarami i sabatem
zmieniła się w powściągliwą Noc
Świętojańską. Bez względu jednak
na nazwę, bez wątpienia zawiera się

w niej pamięć minionych wieków i
jak każdy obyczaj i obrządek korzeniami sięga mroków przeszłości i
prapoczątków naszej kultury.
Opowieść o historii tego święta, snuta przez panią Marię, była
przeplatana występami Małgorzaty
Gumiennej, która przytoczyła wybrane fragmenty z polskiej literatury, zawierające opisy obrządków
związanych z Nocą Świętojańską, tj.:
„Starej baśni” Józefa Ignacego Kraszewskiego i „Pieśni świętojańskiej
o Sobótce” Jana Kochanowskiego.
Atrakcją wieczoru był, występujący
po raz pierwszy w Izbie, zespół Kapeli Ludowej Mazowszanie. Kapela
działa przy Powiatowym Centrum
Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie. W jej skład wchodzi 5
muzykantów: Dariusz Pasztaleniec akordeon, Paweł Pasztaleniec - klarnet, Bogdan Kietliński - kontrabas
i śpiew, Jerzy Griegier - akordeon,
Michał Przybyła - skrzypce oraz dwie
śpiewaczki: Emilia Sasin i Agata Dą-

Bajki na Górkach
Stało się już miłym zwyczajem, że w wakacje w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie czytamy naszym najmłodszym gościom,
więc jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na wakacyjne
spotkania pt. „Bajki na Górkach”. Od 6 lipca we wszystkie letnie środy o
godz. 11.00 spotykamy się w „Domu nad Łąkami” na wspólnej zabawie i
lekturze. Wstęp wolny.

Nagroda Marszałka Województwa
Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 17 organizuje
konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc
nagrodzić wybitnych mieszkańców
naszego regionu za szczególne zasługi w obszarze promocji województwa
mazowieckiego w kraju i na świecie
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby
serca intensywnie działają na rzecz

wspólnoty mazowieckiej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 9 września br.
Spośród nominowanych przez
uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy
podczas uroczystej gali otrzymają
pamiątkową statuetkę oraz nagrodę
pieniężną w wysokości 10.000 zł.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (022) 59 79 221,
e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl

Wakacje w parku

W każdą niedzielę wakacji, od 3 lipca do 28 sierpnia (oprócz 14 sierpnia)
w godz. 15:00-18:00, zapraszamy do parku im. E. Czartoryskiej w Radzyminie na „Wakacje w parku”. Organizatorzy, Urząd Miasta i Gminy Radzymin
oraz radzymińska Biblioteka Miejska, zapewniają moc atrakcji dla dzieci:
konkursy, zabawy, gry, malowanie buziek, dmuchane zabawki, karuzele
oraz „coś na ząb”, czyli watę cukrową, popcorn, napoje i grill. Wstęp wolny.

REKLAMA

Kulturalne Urle
browska. Repertuar kapeli obejmuje
popularne pieśni ludowe, zwłaszcza
dla Mazowsza Leśnego; nie mogło
więc zabraknąć takich utworów jak:
„Jadą goście, jadą”, „Cyt, cyt”, „Wiła
wianki” i innych. Zebrani w Izbie
goście tradycyjnie mogli przyłączyć
się do wspólnego śpiewu, dzięki

śpiewnikom przygotowanym i wydrukowanym specjalnie na tę okazję.
Dodatkowo Izba została udekorowana rustykalnymi przedmiotami życia
codziennego, bukietami polnych
kwiatów oraz licznymi wiankami,
w które przyozdobiły swoje głowy
przybyłe niewiasty. (oprac. am)

Nie będzie już Dni
Kobyłki?

Tegoroczne Dni Kobyłki nie cieszyły się zbyt dużą frekwencją. Ostatnią sobotę czerwca wielu mieszkańców
Kobyłki wolało spędzić w inny sposób, niż na festynie
zorganizowanym na placu 15 Sierpnia. Dlaczego? Być
może przyczyniła się do tego telewizyjna transmisja meczu
Polska - Szwajcaria, rozgrywanego w ramach piłkarskich
Mistrzostw Europy. Również tropikalne upały nie sprzyjały zabawie na zewnątrz. A może tegoroczna gwiazda
wieczoru, piosenkarka Kasia Cerekwicka, nie trafiła w
muzyczny gust kobyłczan?
Dyskusja na ten temat rozgorzała
na Forum Mieszkańców Kobyłki.
Kilka osób stwierdziło, iż wolałoby
bawić się przy muzyce disco polo.
Także radna Marzena Sędziak postanowiła wyrazić głośno swoją
opinię w tej kwestii. Okazja ku temu
nadarzyła się podczas ostatniej
sesji Rady Miasta Kobyłka. - Czuję
niedosyt jeśli chodzi o frekwencję
i poniesione przez urząd nakłady
finansowe w związku z występem
Kasi Cerekwickiej. Rozumiem, że
reprezentacja Polski zaskoczyła
nas wspaniałym meczem. Rozumiem również, że tropikalna pogoda zrobiła nam niespodziankę
i to wytworzyło chęć wyjazdu za
miasto. Chciałabym uświadomić
mieszkańców, że Dni Kobyłki były
organizowane już z początkiem
roku 2016. Już wtedy szukamy
środków pieniężnych i podpisujemy
umowy z artystami. Urząd Miasta
Kobyłka na czele z burmistrzami
i wszystkimi pracownikami oraz
Miejski Ośrodek Kultury wkładają
ogromną pracę, która rozpoczyna
się kilka miesięcy przed tą uroczystością. Zaprosiliśmy takiego
artystę, na jakiego było nas stać i
chcielibyśmy aby wszyscy mieszkańcy zaczerpnęli trochę kultury.
Dla mnie Kasia Cerekwicka jest
zdolną artystką. Oczywiście bardzo cenimy opinie mieszkańców,
które są różne. Nie neguję ich, ale
aby tworzyć wspólnotę w Kobyłce

należy się co najmniej raz w roku z
nią integrować. To też jest szerzenie
kultury w naszym mieście. Mam
nadzieję, że w najbliższym czasie
na stronie internetowej Urzędu
Miasta i MOK pojawi się ankieta
dla mieszkańców z pytaniem „Czy
chcesz aby w Kobyłce odbywały
się Dni Miasta Kobyłka?” Może
skoro nie ma zainteresowania i
frekwencji, to za rok zrezygnujemy
z tej imprezy i np. zrobimy projekt
jakiejś drogi - zaproponowała radna
Marzena Sędziak.
- Nigdy chyba dokładnie nie
wsłuchaliśmy się w to, czego od nas
oczekują mieszkańcy. Narzucanie
naszego kilkudziesięcioosobowego
gustu może nie być tym, czego od
nas oczekują mieszkańcy. Forma
ankiety jest całkiem fajna, ale dodałabym do niej kilka pytań. Czy
wypada nam np. spytać czy wolimy
disco polo, czy kogoś z „wysokiej
półki”. Oczywiście nie na wszystko
nas stać, ale jeśli to ma być forma
zabawy, to zróbmy tak. Przecież nie
wszyscy musimy chodzić na koncerty do filharmonii, co nie znaczy że
nie jesteśmy ludźmi kulturalnymi
- dodała radna Alina Stefaniak.
- Myślę, że wpływ na frekwencję
miała bardzo wysoka temperatura
i ważne mecze. Miejmy nadzieję, że
mieszkańcy chcą się jednak integrować - podsumowała przewodnicząca Rady Miasta Ewa Jaźwińska.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach, jak co
roku, zaprasza na wydarzenia kulturalne, które przez
całe wakacje będą odbywać się przy kościele M.B.
Częstochowskiej w Urlach, ul. Piękna 8.
W pierwszy weekend lipca
można było skosztować kultury
z wyższej półki dzięki Morpheus
Saxophone Quartet oraz Teatru
Karta z MGOK w Karczewie, który
zaprezentował spektakl „Damy i
Huzary”.
9 lipca o godz. 18.00, w ramach
VII Festiwalu Muzyki Kameralnej,
wieczór umili Kwartet Wokalny
„Tempus”, w składzie: Anna Czarkowska - sopran, Robert Lawaty
- kontratenor, Andrzej Borzym jr
- tenor, kierownik artystyczny oraz
Leszek Kubiak - baryton. Kwartet
powstał w styczniu 2009 r. Tworzą
go profesjonalni muzycy, wokaliści skoncentrowani na stylowym
wykonawstwie muzyki dawnej, a
zwłaszcza renesansowej. Artyści
doskonalili swoje umiejętności
pod okiem takich mistrzów jak
Marcin Bornus-Szczyciński czy
Cezary Szyfman. Obecnie we
wciąż poszerzającym się repertuarze zespołu są zarówno madrygały, chansons czy wielogłosowe
pieśni staropolskie, jak również
szereg programów sakralnych
(m.in. polskie pieśni wielkopostne,
wszystkie zachowane kompozycje
Wacława z Szamotuł, renesansowe motety, utwory adwentowe,
pełny cykl tenebrae responsories
- reponsoria wielkopostne Tomása
Luisa de Victorii, a także kolędy).
Zespół koncertuje w całej Polsce
i za granicą, zdobywając sympatię publiczności oraz uznanie
krytyków. Ceniony jest zwłaszcza
za ciekawe interpretacje i spójną
barwę. W październiku 2010 r.
zdobył złoty dyplom na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki
Liturgicznej „Ars Liturgica” w
Gnieźnie. Kierownikiem artystycznym od początku istnienia zespołu
jest Andrzej Borzym jr - dyrygent,
kompozytor i aranżer, absolwent
Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina w Warszawie.
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Ubezpieczenie OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE i NA ŻYCIE

W ofercie 15 firm ubezpieczeniowych.

Przyjdź, zadzwoń, napisz a przygotujemy najlepszą ofertę
Wołomin, ul. Lipińska 34A/42 tel. 22 787 44 76
uslawka@o2.pl www.uslawka.pl

najtańsze ubezpieczenia!
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Cerekwicka na Dniach Kobyłki. Fot. E.D.
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Wokalny „Tempus”.

Andrzej

Rosiewicz.

W n i e d z i e l ę, 1 0 l i p c a o
godz.18.00, z cyklu Pogodne Wieczory wystąpi z autorskim recitalem Andrzej Rosiewicz, znany z
takich przebojów jak: „Najwięcej
witaminy”, „Czy czuje pani cha-chę”, „Zakochany bałwan”, „Żaba
story”, „Zenek blues”, „Chłopcy
radarowcy”, „Pytasz mnie”, „Graj
cyganie graj” oraz „Czterdzieści
lat minęło...” Obecnie można go
sporadycznie usłyszeć w Radiu
Maryja i Telewizji Trwam, dla których tworzy piosenki satyryczne
komentujące wydarzenia polityczne
oraz piosenki o miłości do ojczyzny
i religijne. W 2010 otrzymał od redakcji programu „Jaka to melodia?”
medal im. Fryderyka Chopina za 40
lat indywidualnej kariery estradowej. A w 2015 został odznaczony
przez ministra kultury i dziedzictwa
narodowego Srebrnym Medalem
Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Wcześniej, tego samego dnia, na
kiermaszu artystycznym swoje prace zaprezentują: Hubert Zbrzeźniak
- malarstwo, Mirosława Stępień szydełkowanie oraz Kamila Popko
- ceramika. (oprac. am)

