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WYDANIE A                                   WĘGORZEWO                                         ROK VII 

 
 

Herody bez śniegu? 
 

NiemoŜliwe! RóŜnymi sposobami sprawiliśmy, Ŝe nie tylko Mazury w ostatnich dniach 
zrobiły się białe, mroźne i niestety śliskie. A tak, bez przymruŜania oka – w czwartek, 25 
stycznia rozpoczynamy jubileuszowy XXV Międzynarodowy Przegląd Widowisk 
Kolędniczych „Herody 2007”. W ciągu 2 dni swoje spektakle zaprezentują 44 zespoły z 
Polski, Litwy i Rosji. Nam, jako organizatorom godzi się podziękować wszystkim tym, którzy 
przez ćwierć wieku stawali przed węgorzewską publicznością, prezentując folklorystyczne 
dziedzictwo przeszłości. Dziękujemy! I liczymy, Ŝe jeszcze przynajmniej przez kolejne 25 lat 
z tutejszej sceny będzie brzmieć „Bóg się rodzi”! 
 

 
 

 
 

Do grona tegorocznych darczyńców, którzy ufundowali nagrody dla naszych herodowych 
artystów, zaliczyć się naleŜy: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie (odtwarzacze DVD i 
maskotki) oraz Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich w Olsztynie (ksiąŜki). Dziękujemy! 
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Lista obecności 
 
 

W jubileuszowym, XXV Międzynarodo-
wym Przeglądzie Widowisk Kolędni-
czych „Herody 2007” udział zapowie-
dzieli:  
 
• Koło teatralne „Antrakt” z Zespołu 

Szkół nr 1 w Kętrzynie 
Kierowniczki: BoŜena Mickiewicz, Dorota 
Arszułowicz, Agnieszka Kreczmar 
W przedstawieniu „Misterium boŜonaro-
dzeniowe” według scenariusza Barbary 
Dawidowskiej, Jezus przychodzi aby wy-
zwolić wszystkich ludzi z jarzma grzechu.  
 
• Grupa Kolędnicza „Bartuś” z Czarni 
Kierownik: Witold Kuczyński 
Grupa zaprezentuje „Chodzenie z 
gwiazdą”, opracowane przez W. Kuczyń-
skiego na podstawie przekazów ludo-
wych. 
 
• Zespół młodzieŜowy „Budzewiaki” z 

Budzewa 
Kierownik: Mariusz Pawlina 
Zespół przedstawi widowisko „A świa-
tłość w ciemności świeci”, w którym zo-
baczymy Ŝywot Maryi od Zwiastowania 
po narodziny Jezusa i pokłon Trzech 
Króli.  
 
• Parafialny zespół „Caritas” przy 

Parafii p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Orzyszu  

Kierownik: Sylwia Koszyk 
Zespół zaprezentuje widowisko „Dziecię 
nam się narodziło”, przedstawiające 
sceny z narodzin Jezusa. 
 
• Kurpiowski Zespół Folklorystyczny 

„Carniacy” z Czarni 
Kierownik: Witold Kuczyński 
Goście z woj. podlaskiego przedstawią 
„Herody” opracowane przez W. Kuczyń-
skiego na podstawie przekazów ludo-
wych. 
 
 

• Grupa śpiewacza „Carnioki” z 
Czarni 

Kierownik: Witold Kuczyński 
Zaśpiewają kolędy kurpiowskie spisane 
przez Adama Chętnika: „Powstań Dazi-
dzie”, „Pasły sia owce”, „Zeniło sia przed 
laty ptasąt ziele”. 
 
•  „Chabry ” ze Szkoły Podstawowej w 

Kutach  
Kierownik: Teresa Petiuk 
W widowisku „Tak daleki, a tak bliski”, 
tematyka BoŜego Narodzenia ukazana 
została w sposób humorystyczny. 
 
• „Dzieciaki – Dziewiątaki” ze Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Ełku 
Kierownik: Anna Wolska 
W przedstawieniu „Z serca Chrystusowi 
śpiewajmy” według scenariusza A. Wol-
skiej, jesteśmy świadkami spotkania 
przy wigilijnym stole. 
 
• Zespół „Jarzębina” ze Stradun 
Kierownik: Krzysztof Łapiński 
W przedstawieniu „Oczekiwanie na naro-
dzenie Dzieciątka Jezus” według scena-
riusza Anny Łubowicz, obejrzymy przy-
gotowania do Świąt BoŜego Narodzenia. 
 
• „Jasełkowy teatrzyk” z Zespołu 

Szkół Samorządowych w Augusto-
wie 

Kierownik: Krzysztof Dadura 
W widowisku „Historia narodzin Jezusa 
Chrystusa”, opracowanego na podstawie 
ksiąŜki „Inscenizacje na BoŜe Narodzenie 
i Wielkanoc”, przedstawione zostaną 
sceny: „Adwentowe oczekiwania”, „Wizyta 
Anioła Gabriela u Maryi”, „Poszukiwanie 
noclegu”, „W pałacu Heroda”, „Orszak 
anielski w Betlejem”, „Pokłon pasterzy”, 
„Zamysły Heroda”, „Przesłanie nowona-
rodzonego Jezusa”. 
 
•  Zespół „Jedność” z Mroczna 
Kierownik: Halina Rynkowska 
Zaprezentuje widowisko „Diabeł w prze-
braniu” wg adaptacji Haliny Rynkow-
skiej. 
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• Grupa integracyjna „Kangurki” z 
Samorządowego Przedszkola im. 
Kubusia Puchatka w Węgorzewie 

Kierowniczki: Wiesława Słoboda i Gra-
Ŝyna Chmielewska 
„Kangurki” zaprezentują widowisko 
„Pójdźmy do stajenki” według autor-
skiego scenariusza, przedstawiające hi-
storię narodzin Syna BoŜego.  
 

•  Grupa „Koguciki” z Samorządo-
wego Przedszkola im. Misia Uszatka 
w Węgorzewie 

Kierownik: Danuta Milinkiewicz 
Najmłodsi zaprezentują widowisko „W 
Betlejem”. 
 

•  Koło śywego Słowa przy Gimna-
zjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu  

Kierownik: Agnieszka Chaberska 
„Dzisiaj w Betlejem” to zabawna historia 
pasterzy i królów przybywających do Je-
zusa. 
 

 
 

•  „Krasnale” ze Szkoły Podstawowej 
w Windzie 

Kierownik: Henryka Hryniewicka 
W jasełkach „Narodziła się miłość”, na 
podstawie scenariusza ks. Stachury i 
Renaty Baszczyk  przedstawiona jest 
walka dobra ze złem.  
 

• Grupa przedszkolna „Króliczki” z 
Samorządowego Przedszkola im. 
Kubusia Puchatka w Węgorzewie 

Kierowniczka: Dorota Rałowiec – Chu-
dzińska  
„Króliczki” zaprezentują widowisko 
„Gwiazda zabłysła nad światem”, będące 
inscenizacją poetycko – muzyczną, 

opartą na tekstach Doroty Gellner i Marii 
Terlikowskiej. 
 

• Zespół Regionalny „Lipsk” z Lipska  
Kierownik: Barbara Tarasewicz  
Grupa zaprezentuje tradycyjne pieśni z 
okolic Lipska wplecione w spektakl 
„Święte wieczory”, opracowany na pod-
stawie przekazu członków zespołu. Rzecz 
się dzieje w wiejskiej chałupie w trakcie 
spotkań w czasie tzw. „świętych wieczo-
rów”.  
 

• Zespół „Moderato” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Starych Ju-
chach 

Kierownik: Eleonora Waraksa  
W spektaklu „Nie było miejsca dla Cie-
bie” według scenariusza autorskiego E. 
Waraksy, przedstawione zostaną: „Scena 
w piekle”, „Scena w Betlejem”, „Scena 
wśród pasterzy”, „Wędrówka Trzech 
Króli”, „Powitanie Jezusa przez pasterzy”, 
„ZłoŜenie darów”. 
 
• Teatrzyk „Na chwilkę” z Węgorzewa 
Kierownik: Marta Niedziółka 
W widowisku „Nasza szopka”, według 
scenariusza Zofii Wójcik, Maryja z 
Józefem przychodzą do szopy. Aniołowie 
przyprowadzają do nich pasterzy, a w 
tym czasie Herod postanawia zabić małe 
dzieci.  
 
• Zespół „Perełka” z Domu Pomocy 

Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej 
Kierownik: Andrzej Kolbusz 
Zespół wystąpi z widowiskiem „Nasz 
karnawał” według scenariusza A. 
Kolbusza, przedstawiającym zwyczaje i 
obrzędy związane z karnawałem.  
 

• „Promyczek” ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w GiŜycku 

Kierowniczki: Karolina Andrzejewska i 
Iwona Duda  
Spektakl „Wigilijny wieczór” opowiada o 
relacjach społecznych w rodzinie oraz 
relacjach międzyludzkich w okresie 
Świąt BoŜego Narodzenia. 
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• Zespół „Przeroślaczki” z  Przerośli 
Kierownik: BoŜena Buza 
W „Kolędnikach ” według scenariusza B. 
Buzy, zaprezentowane zostaną oracyjki 
kolędnicze, kolędy i pastorałki. Jest to 
próba odtworzenia dawnego zwyczaju 
kolędowania z gwiazdą. 
 

 
 

• Grupa Kolędująca „Rogole” ze 
Szkoły Filialnej w Barczewku 

Kierownik: Renata Szczepańska 
Młodzi artyści przedstawią „Idziem do 
Was po kolędzie” .Widowisko nawiązuje 
do korzeni tradycji warmińskich. Kolęd-
nicy czyli „Rogole” przypominają o daw-
nych obyczajach i przesądach. WróŜą z 
figurek i snopa zboŜa przyszłość. Nie 
stronią teŜ o drobnych psot i starym 
zwyczajem wypraszają „wykupek”.  
 
• Zespół „Rominczanie” z Dubeninek 
Kierownik: BoŜena Buza 
Zaprezentują widowisko „Wiecorny” we-
dług scenariusza B. Buzy. Opracowane 
zostało na podstawie opowieści członków 
zespołu. Pokazujące zwyczaj schodzenia 
się ludzi z wioski do jednej z chałup w 
wieczory adwentowe. 
 
• Zespół „Rosijana” z Czerniachow-

ska (Rosja)  
 
• Zespół „Ruczaj” z Maćkowej Rudy 
Kierownik: ElŜbieta Karczewska  
Artyści przedstawią widowisko „Herody i 
nie tylko”, w którym zobaczymy chodze-
nie z Herodem oraz usłyszymy pieśni: 
„Nad Betlejem jasna gwiazda”, „ A gdy 

król Herod królował”, „Za kolędę dzięku-
jemy”. 
 
• Zespół „Rudomianka” z Rudomina 

(Litwa)  
 
• Zespół „Septymki” z Zespołu Szkół 

nr 1 w Kętrzynie 
Kierownik: BoŜena Mickiewicz 
Zespół przedstawi „Zabawę w jasełka”, 
według scenariusza Ireny Wójcickiej. 
Spektakl ukazuje BoŜe Narodzenie w 
oczach dzieci.  
 
• Zespół „Sobieszanie” ze Szkoły Pod-

stawowej w Sobiechach  
Kierownik: Zofia Langer  
Uczniowie przedstawią widowisko „Jak to 
wieki temu było”, na podstawie scena-
riusza Z. Langer. Ukazuje ono wędrówkę 
Świętej Rodziny i narodziny Jezusa. 
 
• Zespół „Sterławiacy” ze Starławek 

Wielkich 
Kierownik: Genowefa Piwichiewicz 
Zespół zaprezentuje widowisko „Król He-
rod” na podstawie tekstu Anety Motyki.  
 
• Zespół „Szalone Małolaty” ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzy-
nie  

Kierowniczki: Dorota Gwarda i Irena Lin-
kiewicz  
Przedstawią widowisko „Jest taki dzień” 
oraz kolędy i pastorałki: „Kolędnicy”, 
„Rodzi się Bóg”, „Dziś nadzieja rodzi się”, 
„Znów Cię spotkam”, „Kolęda płynie z 
wysokości” oraz „Kolęda miłości”. 
 
• Zespół „Szczęściary” działający pod 

patronatem Stowarzyszenia Kon-
takt Miast Białystok – Eindhoven 

Kierownik: Jadwiga Janowik 
Artyści przedstawią widowisko „A świa-
tłość w ciemności świeci” według autor-
skiego scenariusza J. Janowik. Ukazuje 
ono sceny narodzin w szopie betlejem-
skiej oraz dwór Heroda.  
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• Teatr Małego Aktora przy Stowarzy-
szeniu „Pro Familia Humana” w 
Węgorzewie 

Kierownik: Marzanna Kowalik 
Przedstawienie „Idą, idą, Święty Józef z 
Matką Boską” to krótkie jasełka o Maryi i 
pasterzach.  
 
• Zespół „To – My” ze Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Kętrzynie  
Kierownicy: Dorota Gwarda  
Uczniowie zaprezentują spektakl „Droga 
do Betlejem”, w którym dzieci próbują 
odnaleźć drogę do miejsca narodzin Je-
zusa. Pomagają im w tym krasnoludki i 
anioły. 
 
• Zespół „Zielona Dąbrowa” z Nowej 

Wsi Ełckiej 
Kierownik: Marianna Przybyszewska  
Zespół przedstawi wieczerzę wigilijną wg 
scenariusza M. Przybyszewskiej. 
 
• Zespół „Zorza” z Suderwy (Litwa)  
 
• Grupa 5-6-latków z Samorządowego 

Przedszkola w Lipsku 
Kierowniczki: Anna Gładczuk i BoŜena 
Zaniewska 
Przedszkolacy zaprezentują widowisko 
„BoŜe Narodzenie”. Spektakl ukazuje 
przygotowania do Świąt BoŜego Narodze-
nia i związane z tym tradycje we współ-
czesnej rodzinie.  
 
• Grupa z Liceum Ogólnokształcącego 

w Węgorzewie  
Kierownik: Marta Wasiak 
Grupa przedstawi widowisko „Gwiazda 
przeznaczenia”, oparte na tekstach lite-
rackich, poruszających współczesne pro-
blemy związane z tematem Świąt. 
 
• Zespół teatralny ze Szkoły Podsta-

wowej w Talkach  
Kierownik: Halina Husiatyńska 
Zespół zaprezentuje widowisko 
„Betlejemska dobranocka”. Do betlejem-
skiej stajenki przybywają postacie z ba-
jek: Dziewczynka z zapałkami, Jaś i Mał-
gosia, Kopciuszek, Smerfetka, Sierotka 

Marysia, Pinokio, Calineczka i Rybak ze 
złota rybką. Przybywający składają dary, 
oddając cześć Jezusowi. 
 
• Dziecięca Grupa Wokalna z Korsz 
Kierownik: Tomasz Lenkowski 
Grupa zaprezentuje koncert polskich 
kolęd i pastorałek „Dlaczego dzisiaj”. 
 
• MłodzieŜowa Grupa Wokalna z 

Korsz 
Kierownik: Tomasz Lenkowski 
Grupa zaprezentuje koncert polskich 
kolęd „Mizerna cicha”.  
 
• Koło Teatralne z Gimnazjum im. 

J.A. Helwinga w Węgorzewie 
Kierownik: Anna Oleszkiewicz 
W widowisku „Hej kolęda, kolęda” Dia-
beł, Herod, śyd, Anioł i Śmierć rozma-
wiają o narodzinach Jezusa. Scenariusz 
przedstawia obyczaj kolędowania w re-
gionie świętokrzyskim. 
 
• Uczniowie kl. IV-VI Szkoły Podsta-

wowej w Jabłońskich 
Kierowniczki: Marzena Siedlecka i Alicja 
Trocka 
Młodzi aktorzy przedstawią widowisko 
jasełkowe „Witaj, powitaj Dzieciątko”, 
prezentujące wędrówkę pastuszków do 
szopki betlejemskiej. Jest ono mówione 
gwarą suwalską.  
 
• Dziecięcy zespół polonijny z Czer-

niachowska (Rosja)  
 
• Zespół ze Szkoły Podstawowej w 

Nowej Wsi Ełckiej 
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„Atlantyda Północy” 
w Węgorzewie 
 

Prastare grodziszcza, tajemnicze ko-
ścioły, urokliwe uliczki miast i ich 
mieszkańcy, mazurskie i nadmorskie 
drewniane chaty – to tylko niektóre 
obrazy jakie moŜna podziwiać na wy-
stawie „Atlantyda Północy”, która po 
raz pierwszy została otwarta na po-
czątku lat 90. minionego wieku. Stare 
zdjęcia pochodzą z zasobów dawnego 
konserwatora zabytków prowincji 
Prusy Wschodnie. Powstawały one od 
lat 60. XIX w. po 1944 r. Szczęśliwie 
duŜa część zbioru zachowała się w 
Warszawie i Olsztynie, najczęściej w 
formie negatywów, zarówno na trady-
cyjnych kliszach filmowych, ale i na 
szklanych płytkach! 
 

 
 

Pół roku temu „Atlantyda”, przygoto-
wana przez Biuro Wystaw Artystycz-
nych w Olsztynie, została otwarta po-
nownie. Wystawa była pokazywana m. 
in. w Olsztynie i Ełku. Teraz przyszedł 
czas na Węgorzewo.  
 

Uroczyste otwarcie nastąpi w czwartek, 
1 lutego, o godz. 12.00. Połączone bę-
dzie z pokazem medialnym opracowa-
nym przez Jerzego Łapo.  
 

DuŜym plusem całego projektu 
„Atlantyda Północy” jest to, iŜ wystawie 
towarzyszy album z reprodukcjami 
wielu fotografii, który będzie do naby-
cia w Muzeum. 

Warto być,  
warto zobaczyć 
 

luty–4 marca – wystawa „Dłutem i 
pędzlem wyczarowany świat Stani-
sława Kowalczyka” ze zbiorów Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w 
Olsztynku i zbiorów prywatnych 
 
1 lutego–kwiecień – „Atlantyda  
Północy” wystawa fotografii daw-
nego, wschodniopruskiego konser-
watora zabytków, ze zbiorów Biura 
Wystaw Artystycznych w Olsztynie 
 
luty–marzec – wystawa fotografii 
Moniki Ekiert Jezusek i Alicji Woy-
narowskiej. 
 
10 marca–kwiecień – „Z tajemnic 
Kalskiej Kolumny”, wystawa ze zbio-
rów własnych. 
 
10 marca–kwiecień – „Kapliczki 
Warmii”, wystawa ze zbiorów pry-
watnych Stanisława Kurpianiuka. 
 
10 marca – „Na Wileńską Nutkę”. 
 
marzec – wystawa wiosennej pla-
styki obrzędowej. 
 
31 marca – XXV Międzynarodowy 
Przegląd Wiosennych  Widowisk Ob-
rzędowych „Święto Wiosny 2007”. W 
programie: przegląd widowisk ob-
rzędowych o tematyce wielkanocnej, 
kiermasz rękodzieła i sztuki ludo-
wej, pokazy rękodzielnictwa. 
 
 
 
 
 
 

Numer 20 „Pod Jelonkiem” do Ŝycia powołali: 
Anna Bielezo i Jerzy M. Łapo. 


