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Herody 2004 
To idzie młodość! 
 

Tegoroczny Międzynarodowy 
Przegląd Widowisk 
Kolędniczych „Herody” 
organizowany jest po raz 
dwudziesty drugi. To jedna z 
większych imprez 
folklorystycznych 
prezentująca obrzędowość 
związaną z okresem zimy i 
BoŜego Narodzenia.  
 

W tym roku w imprezie 
przygotowanej przez Muzeum 
Kultury Ludowej i 
Towarzystwo Ratowania 
Dziedzictwa Kulturowego 
Kresów Dawnych i Obecnych 
„Ojcowizna” swój udział 
zapowiedziało 40 zespołów z 
Polski, Litwy i Rosji. 
PrzewaŜająca większość grup 
to dzieci i młodzieŜ, które 
kultywują tradycje przodków.  
 

Widzowie, którzy 23 i 24 
stycznia wybiorą się do sali 
widowiskowej węgorzewskiego 
domu kultury zobaczą 
róŜnokulturowy folklor, 
charakteryzujący róŜne grupy 
narodowościowe i regionalne. 
W tegorocznym jury zasiądą: 
ElŜbieta Buczek, muzyk z 
Węgorzewa, Agnieszka 
Krajewska, muzykolog z 
Olsztyna i Teresa 
Romanowska, etnograf z 
Ełku. 
 

„Herody 2004” nie odbyłyby się gdyby nie wsparcie Euroregionu 
„Niemen”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przednówek 
 

 
Nowe obiekty w węgorzewskim skansenie. Fot. J. Racis 

 
Węgorzewskie Muzeum Kultury Ludowej wkroczyło w nowy 
rok 2004 bez „Pani Basi”, która w ostatnich dniach grudnia 
2003 r. została odwołana ze swojego stanowiska. Przez 
najbliŜsze trzy miesiące obowiązki dyrektora pełni Beata 
Gruszka. Jaka będzie przyszłość Muzeum? Barbara 
Grąziewicz – Chludzińska odwołała się do Sądu Pracy, 
zarówno pracownicy jak i środowiska społeczne starają się 
o powrót załoŜycielki MKL na swoje stanowisko. 
 

Tymczasem przy Muzeum kończy się pierwszy etap 
kontraktu wojewódzkiego. Stoją juŜ chałupy tworzące 
„Ośrodek Rzemiosł Tradycyjnych”. Jeszcze tej zimy oŜyją – 
zaczną działać pracownie rękodzielnicze. Przednówek to 
tradycyjnie najtrudniejszy okres w całym roku. Później juŜ 
będzie znacznie lepiej.  
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Święto Jordanu 
 

19 stycznia wierni obrządku greko - katolic-
kiego oraz prawosławni obchodzą święto 
Jordanu (Bohojawlenia, Wodochreszcza). To 
pamiątka chrztu Jezusa w rzece Jordan.  
 

 

Święto Jordanu 2004 r. Fot. J. Racis 
 

W tym roku, zgodnie ze starą tradycją ukraiń-
ską, po Świętej Liturgii parafianie kościoła pod 
wezwaniem Świętego KrzyŜa w Węgorzewie, 
udali się nad rzekę aby poświęcić wodę. Na 
święto zaproszono duszpasterzy i wiernych 
wszystkich kościołów w Węgorzewie. Do miej-
sca święcenia wody (Chrystylnici)  wierni udali 
się w uroczystej procesji, śpiewając kolędy. 
 

Kilka dni przed Świętem Jordanu z brył lodu 
zbudowano wysoki krzyŜ i stół (prystil). W 
lodzie została wycięta „opolonka” w kształcie 
krzyŜa. Miejsce poświęcenia wody zostało 
ozdobione zielonymi gałązkami, haftowanymi 
obrusami, ręcznikami i wstąŜkami. Na „pry-
stilu” postawiono bukiet kaliny z niebiesko – 
Ŝółtą wstąŜką (symbolem Ukrainy), ewangelię 
i obraz „Rizdwa”. 
 

Kulminacyjnym momentem święta było od-
czytanie modlitw poświęcenia wody, błogo-
sławienie wody krzyŜem i zanurzenie jego 
oraz trzech „trójc” (trzech związanych świec) 
w wodzie oraz śpiewanie „tropar”. Zgodnie z 
tradycyjnymi wierzeniami wszystkie wody w 
momencie święcenia zamieniają się w święte 
wino. Kropiąc poświęconą wodą księŜa bło-
gosławili wiernych. Radosną chwilą dla 
wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci było teŜ 
wypuszczenie gołębi symbolizujących Ducha 
Świętego. Nie zwracając uwagi na mróz i 
wiatr ludzie pili wodę i obmywali nią twarz, 
wierząc, Ŝe „jordańska” woda doda im sił i 
zdrowia. Wierni zmarznięci ale radośni wra-
cali z wodą do domu, która jest wielką świę-
tością. 

Lubomira Pietnoczko 

Garnki na tatulowym polu 
 

Współpraca środowiska węgorzewskich 
muzealników ze Szkołą Podstawową w 
Sobiechach trwa juŜ kilkanaście lat. Za-
owocowała juŜ m. in. tym, iŜ dzieci z tej 
wiejskiej szkoły w gminie Budry posiadają 
jedyny w swoim rodzaju stały, bezpłatny 
bilet wstępu na wszystkie imprezy i wy-
stawy organizowane przez Muzeum Kul-
tury Ludowej.  
 

W 2002 r. wspólnie z Towarzystwem „Oj-
cowizna” zrealizowano projekt „Sobiechy w 
rękach dzieci”, owocami którego jest stale 
eksponowana na korytarzy szkolnym gli-
niana makieta wsi, zbudowana przez naj-
młodszych, a takŜe publikacja „Sobiechy. 
Encyklopedia Szkoły i Wsi”.  
 

W 2004 r. realizowany jest kolejny projekt 
– „Garnki na tatulowym polu”. Zakłada on 
wielokierunkową edukację historyczną i 
archeologiczną dzieci. Będą one uczestni-
czyły w powierzchniowych badaniach ar-
cheologicznych, a takŜe lepiły kopie pra-
dziejowych naczyń. Potem garnki te będą 
eksponowane na stałej, wiejskiej wystawie 
w szkole w Sobiechach. 
 

 
 

Podobnie jak przed dwoma laty projekt jest 
dofinansowywany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce, w tym roku z pro-
gramu „Działaj lokalnie”. Ponadto w jego 
realizację włączył się teŜ Wojewódzki Od-
dział SłuŜby Ochrony Zabytków w Olszty-
nie, takŜe władze samorządowe Buder oraz 
sponsorzy. Efekty będą widoczne juŜ w 
końcu maja. 
     jmł 
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Lista obecności 
 
Udział w tegorocznym Międzynarodowym 
Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „He-
rody 2004” zapowiedzieli: 
 

• „Absolwent” z Buder 
Kierownik:  Maria Melnyczok 
Zespół zaśpiewa kolędy : „Płacze Jezus 
płacze”, „Nie naleŜy Tobie”, „Gdy ziemię 
cichym snem”, „Na niebi zirka”, „Nowa 
radist stała”. 
 

• „Ananasy z II klasy” ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Kętrzynie 

Kierownicy: Ewa Wojtków, ElŜbieta 
Szynkowska 
W widowisku „Jak Łukasz znalazł 
drogę do Dzieciątka Jezus” spóźniony 
pasterz odnajduje drogę do Betlejem 
dzięki gwieździe prowadzącej Trzech 
Króli. 
 

• „Antrakt” z  Zespołu Szkół nr 1 w 
Kętrzynie 

Kierownicy: BoŜena Mickiewicz, Dorota 
Arszułowicz, Agnieszka Kreczman 
Członkowie koła teatralnego wystąpią 
w przedstawieniu „Bóg się rodzi w na-
szym domu”. 
 

• „Arka” ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Kętrzynie 

Kierownik: Alicja Jurewicz 
Zespół przedstawi spektakl „Ten szcze-
gólny dzień się budzi”, według scena-
riusza Alicji Jurewicz.  
 

• „Camp Rodowo” z Rodowa 
Kierownik: Dagna Zmitrowicz 
Zespół zaprezentuje spektakl „Jasełka 
inaczej”  - nowoczesne ujęcie jasełek z 
punktu widzenia dzisiejszej młodzieŜy. 
 
• „Chabry” ze Szkoły Podstawowej 
w  Kutach 

Kierownik: Teresa Petiuk 
Zespół wystąpi z widowiskiem „Hej ko-
lęda, kolęda” pochodzącym z regionu 
świętokrzyskiego. 
 

• „Diamentowa Scena” z Mo-rą-
skiego Domu Kultury i Sportu 

Kierownicy: Beata Cetkowska i Marta 
Zmitrowicz 
Zespół zaprezentuje  widowisko „Dwa 
światy”. Zamknięci w sobie zdomino-
wani przez codzienność ludzie nie za-
uwaŜają siebie nawzajem do czasu 
kiedy w ich Ŝycie wkracza ŚWIATŁO. 
 

• Dziecięca Grupa Śpiewacza z Frą-
czek 

Kierownik: Aneta Fabisiak - Hill 
Zaprezentuje „A w uonyj dolinie” we-
dług scenariusza autorstwa  Anety Fa-
bisiak - Hill i Marka Wąsika. Widzowie 
będą mogli zobaczyć przejście orszaku 
kolędniczego po wiejskich domostwach. 
 

• Grupa uczniów z kl. V b ze Szkoły 
Podstawowej w Lipsku 

Kierownik: Teresa Sapieha 
Zespół kolędników - przebierańców 
wystąpi w widowisku „Hej kolęda, ko-
lęda”. Scenariusz Jadwiga Suliga. 
 

• Grupa z Węgielsztyna 
Kierownik: Marzena Zegan 
Przedstawi widowisko „Gwiazdka” - 
chór aniołów otacza Ŝłóbek z Maryją i 
Józefem, śpiewają kolędy i recytują 
wiersze polskich poetów o BoŜym Na-
rodzeniu. 
 

• Grupa ze Świetlicy im. Jana Pawła 
II z Węgorzewa 

Kierownik: Marzanna Kowalik 
Przedstawi widowisko „Idą, idą Matka 
Boska z Józefem”. 
 
• „Iskierki” z Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej w Węgorzewie 

Kierownik: Barbara Łapo 
Zespół przedstawi „Małą Jutrznię Ma-
zurską” według autorskiego scenariu-
sza Barbary Łapo opartego na „Jutrzni 
mazurskiej na gody” Karola Małłka 
oraz relacji Fridricha Salomo Olden-
berga. Akompaniament i aranŜacja Te-
resa Zabłotna. 
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• „Jarzębina” ze Stradun 
Kierownik: Krzysztof Łapiński 
Zespół wystąpi z przedstawieniem 
opartym na scenariuszu Anny Łubo-
wicz z wsi Janówka. Kolędnicy przy-
chodzą do gospodarzy i zwiastują na-
rodzenie Chrystusa. Dziękując składają 
Ŝyczenia urodzaju i dostatku. 
 
• „Kaliningradzkie świerszczyki” z 
Kaliningradu (Rosja) 

Kierownik: Katarzyna Bielik 
Członkowie zespołu zaśpiewają kolędy : 
„Jezus malusieńki”, „Lulaj Ŝe Jezuniu”, 
„Cicha Noc”. 
 
• „Kameleon” z Jeleniewa 
Kierownik: Anna Moniuszko 
Członkowie grupy teatralnej w „Jaseł-
kach” przedstawią sceny z Ŝycia Świętej 
Rodziny, drogę do Betlejem, kolędni-
ków oddających pokłon Jezusowi, 
takŜe wydarzenia na dworze Heroda. 
 
• „Koguciki” z  Przedszkola im. Mi-
sia Uszatka w Węgorzewie 

Kierownicy: GraŜyna Grzeszuk, 
Agnieszka Gmca 
W „Betlejemskiej dobranocce” do sta-
jenki w odwiedziny  z darami przycho-
dzą postacie z bajek. 
 
• „Kruczki” z Przedszkola im. Misia 
Uszatka w Węgorzewie 

Kierownik: Danuta Milinkiewicz 
Przedszkolaki zaprezentują widowisko 
„W Betlejem”. 
 
• „Maska” z  Gimnazjum w Lipsku 
Kierownik: Krystyna śabicka 
Lipskie koło teatralne przedstawi widowi-
sko herodowe „BoŜe Narodzenie”, opisujące 
wędrówkę Maryi i Józefa oraz narodziny 
Jezusa. 
 
 
 
 
 

• „Młode Kurpie” z JednoroŜca 
Kierownicy: Edward Koziatek, Barbara 
Nizielska, Lidia Prusik, GraŜyna Mag-
dzińska 
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
zaprezentuje jasełka na motywach sce-
nariusza Barbary Nizielskiej, Lidii Pru-
sik i Reginy Rekosz „Nom sia nie do-
stało scęścia takowego...”. Będzie to 
boŜonarodzeniowa historia opowie-
dziana za pomocą kolęd. 
 
• „Ojczyzna” z Węgorzewa 
Kierownik: Ryszard Zabłotny 
Węgorzewski chór zaśpiewa kolędy z  
XV i XVI w.: „Anieli w niebie śpiewają”, 
„Dlaczego dzisiaj”, „Gdy śliczna Panna”, 
„Gore gwiazdka”, „Przystąpmy do 
szopy”, „W Ŝłóbku na sianie”. 
 
• „Pajacyki” z Przedszkola im. Misia 
Uszatka w Węgorzewie 

Kierownik: Aldona Balsewicz 
Najmłodsi aktorzy przedstawią „Ja-
sełka” według scenariusza autorstwa 
Ewy Stadtmüller. 
 
• „Perełka” z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Nowej Wsi Ełckiej 

Kierownik: Wanda Kochanowska 
Zespół wystąpi z widowiskiem „Chodze-
nie z gwiazdą”, opracowanego według 
przekazu Lucyny Konopki ze wsi Ko-
nopki Chude koło Jedwabnego. Rzecz o 
kolędowaniu od wieczora pierwszego 
dnia BoŜego Narodzenia do wieczora 
Trzech Króli. 
 
• „PodróŜnicy” ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wycho-
wawczego w Węgorzewie 

Kierownik: Danuta Konarzewska 
Zespół wystąpi z widowiskiem „Przy 
Ŝłobku” według scenariusza Marii Dęb-
skiej. 
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• „Promyk” ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Gi-
Ŝycku 

Kierownik: BoŜena Giedziuszewicz 
W widowisku „Świąteczny dom” babcia 
i dziadek opowiadają wnukom historię 
Świąt BoŜego Narodzenia. 
 
• „Rogole”  ze Szkoły Filialnej w 
Barczewku 

Kierownik: Renata Szczepańska 
Grupa kolędująca zaprezentuje się w 
widowisku „Hej kolęda”. Mali kolędnicy 
przypomną zapomniane juŜ dzisiaj 
obyczaje świąteczne. 
 
• „RóŜowe marzenia” z Dywit 
Kierownik: Jadwiga Orzołek  
Dziecięcy Teatr z Dywit przedstawi 
„Sługi z szemlem” według tradycji wio-
sek z okolic tej miejscowości. Grupa 
kolędnicza wędrująca od domu do 
domu z szemlem prezentuje scenki ja-
sełkowe, kolędy warmińskie, oracje i 
przymawianie o datki. 
 
• „Rudomianka” z Rudomina (Litwa) 
Kierownik: Wioletta Cereszka 
Zespół zaprezentuje jasełka. 
 
• „Szalone Małolaty” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w  Kętrzynie 

Kierownicy: Dorota Gwarda, Irena Lin-
kiewicz 
Zespół wystawi widowisko „Duc in al-
tum”. Mała gwiazdka wyrusza z Betle-
jem (Domu Chleba) na ziemię, niosąc 
ludziom dobrą nowinę. 
 
• „Tygryski” z Samorządowego 
Przedszkola im. Kubusia Puchatka 
w Węgorzewie 

Kierownicy: Krystyna Girwidz, Kry-
styna Szostak - Bzdel 
Przedszkolaki w „Naszej szopce” zapre-
zentują przybycie Maryji i Józefa do 
Betlejem, narodziny Jezusa, pokłon 
Trzech Króli oraz spotkanie diabła z 
Herodem. 

• Uczniowie z Gimnazjum w Wilka-
sach 

Kierownik: Ks. Antoni Stachnio 
W przedstawieniu „Dziwny jest ten 
świat” ukazane są problemy współcze-
snego świata, znieczulica społeczna i to 
jak obojętnie przyjmujemy dzisiaj bo-
Ŝonarodzeniowy cud. 
 
• Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Talkach 

Kierownik: Ewa RoŜenko 
Zaprezentują współczesną inscenizację 
boŜonarodzeniową „Gdzie was gwiazda 
woła?”. Trzy dziewczynki mają problem 
z zakupem prezentów dla swoich ojców, 
nagle pojawia się gwiazda, która wska-
zuje im drogę do Betlejem i odmienia 
ich Ŝycie. 
 
• „Waśkowiacy” z Waśk 
Kierownik: Danuta Waśko 
W kurpiowskim widowisku „Po kolędzie 
z kozą” zobaczymy jak do gospodarzy 
przychodzą kolędnicy z... kozą. 
 
• „Wnuczęta” z Węgorzewa 
Kierownik:  Krzysztof Bobel 
Zagrają i zaśpiewają kolędy. Kto? Dzia-
dek w wnuczkami. 
 
• Zespół dziecięcy z Budzewa 
Kierownik: Mariusz Pawlina 
Przedstawi widowisko „Gdy się Chry-
stus rodzi”. 
 
• Zespół kolędniczy z SuŜan (Litwa) 
Kierownik: Margaryta KrzyŜewska 
Zespół pokaŜe widowisko „Idą, idą ko-
lędnicy” wg scenariusza Margaryty 
KrzyŜewskiej. 
 
• Zespół Szkolno - Przedszkolny z 
Łęgajn 

Kierownik: Iwona Sankowska 
Młodzi aktorzy zaprezentują widowisko 
„Na pamiątkę ksietego Narodzenia Pań-
skego”. Będzie moŜna zobaczyć zwy-
czaje panujące na Warmii w okresie 
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BoŜego Narodzenia: rogole, herody, 
dwunastki. 
 
• Zespół Wspólnoty Polsko - Rosyj-
skiej Kultury w Bałtyjsku (Rosja) 

Kierownik: Tamara Zajsewa 
Zespół wystąpi z widowiskiem „Idą z 
gwiazdą kolędnicy”, prezentującym 
obrzęd wiejskiego kolędowania. 
 
• Zespół z Punktu nauczania języka 
ukraińskiego przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Węgorzewie 

Kierownik: Oleksandra Deneka 
Przedstawi  współczesny ukraiński 
wertep „Nyni RoŜdzestwo” oraz wią-
zankę kolęd ukraińskich. 
 
• Zespół z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Węgorzewie 

Kierownik: Marta Wasiak 
Przedstawi „Cud wigilijnej nocy”. Uka-
zane zostaną zwyczaje związane ze 
świętami BoŜego Narodzenia. 
 
• Zespół z Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Węgorzewie  

Kierownicy: Agnieszka Siemaszkiewicz, 
Agnieszka Czerep 
Zaprezentuje jasełka według 
zmodyfikowanego scenariusza Kata-
rzyny Sosnowskiej „Otworzyły się ich 
oczy”. 
 
• „Zielona Dąbrowa” z Nowej Wsi 
Ełckiej 

Kierownik: Marianna Przybyszewska 
Teatr obrzędowy spod Ełku przedstawi 
obrzęd wieczerzy wigilijnej według 
przekazu Zofii Wróbel z wsi Chroboły w 
powiecie knyszyńskim. 
    ab 
 

Napisali o nas 
 

W 2003 r. ukazała się ksiąŜka „Miejsca i 
ludzie” autorstwa Aleksandra Jackow-
skiego, jednego z najwybitniejszych etno-
grafów polskich. Autor opisuje laureatów 

konkursu „Małe Ojczyzny”, w którym 
triumfy święciło Muzeum Kultury Ludo-
wej. MoŜemy w niej przeczytać: 
 
„(...) Upłynęło kilkanaście lat, jadę do 
Węgorzewa zobaczyć co się tam dzieje 
obecnie w Muzeum, po zdobyciu nagrody 
w konkursie. Wiem oczywiście, Ŝe Mu-
zeum zdobyło sobie uznanie, organizuje 
znakomite imprezy jest niekwestionowa-
nym liderem w kraju wśród placówek 
zajmujących się w Polsce ochroną i roz-
wojem kultury ludowej, w tym ginących 
zawodów. Słynne są w kraju Jarmarki 
Folkloru, co roku urządzane, znakomite 
dopełnienie festiwali muzycznych w Ka-
zimierzu nad Wisłą. Co zastaję? Konse-
kwentną realizację przyjętego programu. 
Ekspansję, powodującą... niezadowolenie 
miejscowych władz, zaskoczonych tym, 
Ŝe Chludzińska potrafiła pozyskać dla 
swych działań fundusze Unii Europejskiej 
(...) 
Wszędzie młodzieŜ, ucząca się tradycyj-
nych zawodów, technik i form. Przenie-
sienie warsztatów do chałup zwolni po-
mieszczenia w budynku muzeum, co po-
zwoli rozszerzyć program wystaw. Stale 
są pokazywane co najmniej dwa – trzy 
tematy. Zespół pracowników stanowi 
całość, kaŜdy jest waŜny, ma swoje za-
danie, tu się tak pracuje, Ŝe nie ma dni 
wolnych, kiedy to zamyka się muzeum 
dla zwiedzających. A nawet gdy ktoś 
przyjedzie po oficjalnych godzinach, zo-
stanie przyjęty i serdecznie obsłuŜony. 
(...) Wydaje mi się, Ŝe najwaŜniejsze za-
mierzenia Barbary Chludzińskiej, po-
winny być kontynuowane, i to za wszelką 
cenę, przez nią, nikt inny bowiem nie zre-
alizuje jej programu – ratowania daw-
nych umiejętności, rozwijania nowych 
form na bazie tradycji. Trzeba duŜej wie-
dzy, wraŜliwości estetycznej i inwencji. 
Nie wiem, czy rozumie to miejscowy sta-
rosta, i co nie mniej waŜne – resort kul-
tury. Ale to juŜ inna sprawa – preferencji 
istniejących w tym resorcie. 
Niezrozumienie dla kultury tradycyjnej, 
brak działań zmierzających do tego, by 
ogromne obszary kraju przestały być pu-
stynia kulturalną.” 
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Przed latami,  
przed wiekami 
 
 
• 20 lat temu  
8 stycznia 1984 r. w Węgorzewie oddano 
do uŜytku ulicę Portową. 
 
• 70 lat temu 
23 stycznia 1934 r. powstała pierwsza w 
Prusach Wschodnich świetlica polska. 
 
• 195 lat temu  
27 stycznia 1809 r. w Królewcu urodził się 
Jan Fryderyk Anders (+1876 r.), ksiądz 
ewangelicki, autor podręczników do nauki 
języka polskiego, przeciwnik akcji 
germanizacyjnej na Mazurach. W latach 
1848-1858 był proboszczem polskim w 
Węgorzewie. 
  
• 130 lat temu  
1 lutego 1874 r. urodził się  Kazimierz 
Nitsch (+1958 r.), językoznawca, twórca 
dialektologii polskiej, pierwszy badacz 
gwar Pomorza, Warmii i Mazur. 
 
• 20 lat temu 
2 lutego 1984 r. matką chrzestną statku 
„Ziemia Suwalska” została Barbara 
Grąziewicz-Chludzińska z Węgorzewa, 
która wygrała konkurs ogłoszony przez 
tygodnik „Krajobrazy”. 
 
• 15 lat temu 
4 lutego 1989 r. zmarł Zbigniew 
Głuchowski, ówczesny naczelnik Miasta i 
Gminy Węgorzewo. 
 
• 15 lat temu  
20 lutego 1989 r. powstało Towarzystwo 
Przyjaciół Grodna i Wilna w Węgorzewie. 
 
• 190 lat temu 
22 lutego 1814 r. urodził się Oskar 
Kolberg (+1890 r.), folklorysta etnograf, 
kompozytor. Autor monumentalnego działa 
„Lud”. Był pierwszym polskim uczonym, 
który zajął się gruntownie folklorem 
Mazurów i Pomorzan, podkreślając ich 
związki z polską kulturą ludową. 
 

30 lat temu  
2 marca 1974 r. zmarł Gustaw Leyding 
(*1899 r.), działacz ruchu mazurskiego, 
redaktor, publicysta, historyk regionalny. 
 

• 20 lat temu 
5 marca 1984 r. w Argentynie wodowano 
statek  M/S „Ziemia Suwalska”.  
 

• 550 lat temu 
6 marca 1454 r. poselstwo Związku 
Pruskiego złoŜyło w Krakowie akt  oddania 
Prus królowi polskiemu. Tego samego dnia 
Kazimierz Jagielończyk wydał akt 
inkorporacji Prus, przez co stały się one 
częścią Polski.  W maju i czerwcu stany 
pruskie złoŜyły w Toruniu, Elblągu i 
Królewcu hołd królowi polskiemu.  
 

• 10 lat temu 
9 marca 1994 r. powstało w Węgorzewie 
Koło Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
 

• 30 lat temu 
15 marca 1974 r. w Węgorzewie zmarł 
Aleksander Słomiński [Słoma] (*1885 r.), 
wybitny ludowy rzeźbiarz i malarz. Z 
zawodu był kowalem, cieślą, stolarzem. Od 
1948 r. mieszkał w Dąbrówce Nowej. 
Rzeźbić zaczął w 1971 r. Prace jego były 
ilustracją otaczającego go świata, 
przedstawiały postacie polityków, 
dyplomatów, wojskowych, młodych kobiet, 
sporadycznie pojawiali się świeci, ptaki, 
maszyny. Pomysły czerpał z prasy, radia, 
telewizji. Ostatnie trzy lata Ŝycia poświęcił 
rzeźbie. Opiekował się czynnie zabytkami, 
był opiekunem społecznym kościoła w 
Dąbrówce Nowej, przyczyniając się do jego 
odbudowy. Ogółem wykonał około 350 
prac rzeźbiarskich i malarskich, które 
znajdują się w wielu muzeach i kolekcjach 
prywatnych na całym świecie. 
 

• 90 lat temu 
26 marca 1914 r. we wsi Skurpie urodził 
się Bohdan Wilamowski – Karolewicz, 
działacz społeczny  i oświatowy, uczestnik 
kampanii wrześniowej, poseł na Sejm, 
wykładowca WyŜszej Szkoły Rolniczej w 
Olsztynie. W latach 1974-1949 był 
wicewojewodą olsztyńskim, współautorem 
monografii miasta i powiatu 
węgorzewskiego (1969). 
     kj 
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NaleŜy być i zobaczyć 
 

W najbliŜszym czasie Muzeum Kultury 
Ludowej w Węgorzewie zaprasza na: 
 

• Wystawę „Kolorowy świat bombki”, 
prezentującą kolekcję wyrobów 
firmy „Doroszko” z Kętrzyna (do 15 
lutego). 

• Spotkanie z Tadeuszem Willanem 
„Czy Stowarzyszenie Mazurskie w 
Olsztynie kontynuuje idee Związku 
Mazurów Kurta Obitza ”. Odczyt od-
będzie się w węgorzewskim Muzeum 
29 stycznia o godz. 17.00. 

• Wystawę pokonkursową prac dzie-
cięcych „BoŜe Narodzenie w oczach 
dziecka” (do 15 lutego). 

• Wystawę monograficzną poświęconą 
Kurtowi Alfredowi Obitzowi (*1907, 
+1945), lekarzowi weterynarii, 
dziennikarzowi, działaczowi mazur-
skiemu, urodzonemu w Brzozowie 
pod Węgorzewem (styczeń - luty). 

• Spotkanie z Barbarą Grąziewicz-
Chludzińską, które odbędzie się 26 
lutego o godz. 17.00. Tematem bę-
dzie: „M/S „Ziemia Suwalska” na 
wodach świata”.  

• Wystawę historyczną „Przypędzeni – 
wypędzeni”, przygotowaną przez In-
stytut Pamięci Narodowej w Olszty-
nie (luty). 

• Wystawę plastyczną prac Piotra 
Antoniego Wiatraka (od 5 marca). 

• Spotkanie o „Oswajaniu niewiado-
mego. Mazurskie podania ludowe”, 
które poprowadzi Jerzy Marek 
Łapo. Początek 25 marca o godz. 
17.00 

• Wystawę archeologiczną „Uczta po 
węgoborsku” (marzec – kwiecień). 

• Wystawę prezentującą prace pla-
styczne dzieci ze świetlicy socjote-
rapeutycznej w Węgorzewie. 

• XXVII Międzynarodowy Przegląd 
Widowisk Obrzędowych „Święto 
Wiosny 2004”, który odbędzie się 3 
kwietnia. 

 

Czy wiecie, Ŝe... 
 

Okres BoŜego Narodzenia i Nowego 
Roku jest czasem mistycznym. Dawniej 
na Warmii i Mazurach niezwykłe zna-
czenie miały „dwunastki” tzn. dwana-
ście dni pomiędzy BoŜym Narodzeniem 
a Trzema Królami. Był to okres wróŜe-
nia pogody na przyszły rok a takŜe 
licznych zakazów i wróŜb. 
 

∗ nie wolno było wymieniać imienia 
wilka, 

∗ przędzenie mogło spowodować po-
rwanie owcy przez wilka, 

∗ gdy między BoŜym Narodzeniem a 
Nowym Rokiem padają duŜe płatki 
śniegu umierać będą starzy, jeśli 
małe – młodzi, 

∗ słuŜba nie gotowała grochu aby nie 
dostać od państwa batów w nadcho-
dzącym roku, 

∗ w „dwunastki” wypalało się popiół 
słuŜący do zaŜegnania robactwa u 
bydła i gąsienic na kapuście, 

∗ spełniały się sny jakie się miało w 
czasie od BoŜego Narodzenia do No-
wego Roku, 

∗ kaŜdy z 12 dni miał określać pogodę 
jaka będzie w kaŜdym miesiącu na-
stępnego roku, 

∗ jeśli BoŜe Narodzenie przypadało w 
niedzielę zima miała być ciepła, wio-
sna – wilgotna i ciepła, lato – suche i 
piękne a jesień – wilgotna i wietrzna; 
zbiory zboŜa i miodu będą obfite. 

ab 
 

Wykorzystano: M. Toeppen, Wierzenia Mazur-
skie,  [w:] Mazury. Tradycje i codzienność, 
Olsztyn 2002. 
 
 
**************************************************** 
 
 

 „Pod Jelonkiem” nr 1(11)/2004 do Ŝycia po-
wołali: Anna Bielezo, Krystyna Jarosz, Lubo-
mira Pietnoczko, Jerzy Marek Łapo.  

 


