
Festiwal Kultury i Tradycji Garwolina – więcej szczegółów!

Co dokładnie będzie się  działo 20 maja na ulicy Senatorskiej? Centrum Sportu i  Kultury 
przedstawia dokładny opis wszystkich działań, jakie będą miały miejsce w niedzielę.

Festiwal rozpocznie się o godzinie 15.00 tradycyjnym polonezem, następnie zatańczymy belgijkę i 
kowbojkę. Około godziny 15:30 ze sceny "Na Końcu" popłynie muzyka na żywo.

Garwoliński Sekstet Kameralny
Jest  to  zespół  wokalno-instrumentalny,  którego  członkowie  z  wielką  radością  śpiewają  i  grają, 
przypominając stare przeboje na imprezach w naszym mieście. Specjalnie na Festiwal Kultury i 
Tradycji Garwolina włączyli do swojego repertuaru autorskie piosenki o Garwolinie.
W  zespole  usłyszymy:  Marka  Girtlera,  Ryszarda  Szewczyka,  Janusza  Wardaka,  Wojciecha 
Wielgosza, Krzysztofa Witaka i Tadeusza Zalewskiego. W pierwszym wejściu zaśpiewają właśnie 
piosenki o Garwolinie, a w drugim zaproszą wszystkich do wspólnego biesiadowania przy znanych 
i lubianych piosenkach ludowych.

Lokalni poeci
Klub Miłośników Poezji Działający przy Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej, czyli lokalni 
poeci, którzy zaprezentują próbkę swojej twórczości. 
Wystąpią: 
Piotr  Borowski –  absolwent  LO w Garwolinie,  który nie  wyobraża sobie życia  pod innym niż 
garwolińskie niebem
Paula Beata Frelek-Marton – pierwszy wiersz napisała w wieku 9 lat, niektóre z jej utworów stały 
się piosenkami dzięki zespołowi Namotane
Elżbieta Kurek – mieszkanka Mazowsza, rodem z Podlasia, do tej pory pisała do szuflady, ale jej 
wiersze właśnie ujrzały światło dzienne
Grażyna Makulec – niepoprawna optymistka z duszą społecznicy, w wierszach chciałaby zatrzymać 
na zawsze przemijający urok każdej chwili
Stefan Jerzy Siudalski – dziennikarz, pszczelarz, rolnik i ekspert w dziedzinie ochrony mienia i 
osób.  Autor  kilkuset  artykułów  i  kilku  książek.  A  skąd  zainteresowanie  wierszami?  Przez 
przypadek.
Maria  Stefanowska – mieszkanka Pilawy,  która  pisze  od najmłodszych lat.  Jej  wiersze  zawsze 
wypływają z głębi serca 
Andrzej Szałas – poezją interesuje się od zawsze, to jej zawdzięcza zdobycie magisterium z języka 
polskiego i angielskiego
Bożena Węgrzynek – wiersze pisze od kilku lat, a wszystko zaczęło się od napisania wspomnień. 
Na swoim koncie ma już dwa wydane tomiki wierszy.

Konkurs wiedzy o Garwolinie 
Konkurs to stały punkt w programie Festiwalu Kultury i Tradycji Garwolina, niezmienny od 5 lat. 
Pan Tadeusz Zalewski niestrudzenie przygotowuje pytania dotyczące historii i tradycji Garwolina. 
Dziś, jak co roku zapyta o daty, nazwy, nazwiska i wydarzenia. Zachęcamy do sięgnięcia pamięcią 
w lata minione. Prawidłowe odpowiedzi zostaną nagrodzone.

Kapela Praska 
Rozpoczeli działalność 1 września 1988 r. pod nazwą “Kapela Nowa z Rembertowa” i od tamtej 
pory popularyzują folklor Warszawy. W roku 1991 stali się "Kapelą Praską" i pod taka nazwą grają 
do dziś.
W  skład  zespołu  wchodzą:  kierownik  kapeli  -  Czesław  Jakubik  (akordeon  i  śpiew),  Paweł 
Popławski (skrzypce i  śpiew), Ryszard Dolanowski (gitara,  banji,  śpiew),  Zbigniew Pogorzelski 
(instrumenty perkusyjne i śpiew) oraz Marek Grużewski (kontrabas).



Podczas koncertu usłyszymy takie utwory jak Warszawa da się lubić, Walczyk z Targowej, Słodka 
Frania, Ach to życie, Tango andrusowskie.

Druga scena
Scena na ulicy Gimnazjalnej powita około godziny 15:20 Kapelę Bocianisko. Następnie zobaczyć 
będzie można spektakl plenerowy Teatru Rękawiczka, a po 17:00 wystapi Kapela Niwińskich.

Kapela Bocianisko  
Poszukują starych piosenek, które mają ciekawą linię melodyczną. Odnalezione utwory poddają 
własnej  przeróbce,  czasem  daleko  idącej  reinterpretacji.  Nie  naśladują  wiernie  muzycznych 
pierwowzorów,  jednak  we  wszystkich  utworach  wyraźnie  słychać  nawiązanie  do  korzeni  i 
ludowych tradycji. Filozofię zespołu świetnie odzwierciedla wypowiedź jednego z jej członków - w 
Kazimierzu  Dolnym  grana  jest  muzyka  źródeł.  My  natomiast  stawiamy  na  rekonstruowanie. 
Chcemy przekazać społeczeństwu tradycyjną muzykę ludową w lżejszej formie. Chodzi o to, żeby 
ludzie się bawili, a nie tylko o nagrodę jury.
Kapela „Bocianisko” wykonuje polki, oberki, regionalne pieśni ludowe, a także biesiadne. Jerzy 
Hrycak, kontrabasista i kierownik kapeli, uważa, że muzyka ludowa musi ulegać prawom czasu -  
Kultura nie umiera, ona cały czas żyje i posuwa się do przodu, dlatego również muzyka ludowa 
musi być trochę ożywiona tchnieniem współczesności. Nasze kawałki bardzo dobrze sprawdzają się 
na imprezach towarzyskich, takich jak poprawiny weselne, chrzciny i inne rodzinne spotkania – 
opowiada Pan Jerzy.
Kapela regularnie bierze udział w takich imprezach, jak np. Spotkanie z Folklorem Wyspa-Wisła w 
Stężycy, Międzynarodowy Festiwal Akordeonistów w Łaskarzewie, Mazowiecki Festiwal Chleba w 
Mińsku  Mazowieckim.  Wśród  zdobytych  nagród  wymienić  można  m.in.  II  miejsce  na  XVII 
Festiwalu Obrzędów Weselnych w Węgrowie w 2013 roku.

"TraAdycja" Teatru Rękawiczka
Spektakl  plenerowy, który  powstał  w  ramach  projektu  „Inspiracje”  realizowanego  przez 
Mazowiecki Instytut Kultury.
Spektakl  plenerowy „trAdycja”,  to  podróż z biegiem rzeki,  której  fale  osłaniają  dawne historie 
małego  leniwego  miasteczka  zawieszonego  gdzieś  w  czasie  i  przestrzeni.  Życie  mieszkańców 
porządkują tu niezmienne tradycje, nienaruszalne wartości i zasady. Pewnego dnia rzeka jednak 
znika aby pojawić się w zupełnie  innym miejscu.  Zmienia kierunek,  odkrywa jedne tajemnice, 
zakrywając  inne.  Już  nic  nie  jest  pewne,  oczywiste,  znajome.  Codzienne  czynności,  to  teraz 
tajemnicze rytuały,  mieszające się ze snami i  marzeniami.  Rzeczywistość staje  się  odrealniona. 
Miasteczko przemienia się w Weronę przedzieloną rzeką niczym murem, dzielącym mieszkańców 
na  lepszy  i  gorszy  sort.  Pranie  koszul  staje  się  zarzewiem  konfliktu  rodem  z  Szekspira,  a 
rozwieszone na sznurach prześcieradła opowiadają miłosne sekrety. Welon Panny Młodej opowiada 
o skutkach małżeństwa a zamieszkujące w kurniku kury kryją w swych sercach marzenia o sławie i  
wielkości. Na tym niecodziennym tle rozkwita miłość miedzy dwojgiem młodych, którzy, jak to 
bywa, żyją tylko sobą. W finale młodość spotyka się ze starością, rewolucja z tradycją, miłość z 
małżeństwem. Co będzie dalej? Panta rhei.
Spektakl będzie można obejrzeć o godzinie 16:00 przy scenie na ulicy Gimnazjalnej.

Kapela Niwińskich
Członkowie kapeli to uczniowie wiejskich muzykantów, praktycy i badacze muzycznych tradycji 
Polski  Centralnej,  poszukujący rdzennego  brzmienia  muzyki  wiejskiej,  inicjatorzy  i  uczestnicy 
licznych działań na rzecz ożywiania rodzimej tradycji muzycznej.
Kapela w swoim repertuarze ma przede wszystkim wiejskie oberki, powiślaki, chodzone oraz polki,  
ale także szlagiery miejskich potańcówek: śpiewane tanga,  fokstroty,  walczyki.  Wykonuje także 
weselne melodie obrzędowe.
Skład  kapeli:  Mateusz  Niwiński  (skrzypce,śpiew),  Agnieszka  Niwińska  (baraban),  Katarzyna 



Szurman  (harmonia  trzyrzędowa,  śpiew),  Jacek  Mielcarek  (saksofon,  klarnet).  Towarzyszyć  im 
będą tancerze, którzy poprowadzą naszą wielką potańcówkę – Bogumiła i Piotr Zgorzelscy.
Piotr Zgorzelski od blisko 25 lat prowadzi warsztaty polskich tańców tradycyjnych w Polsce i na 
Świecie. Współzałożyciel warszawskiego Stowarzyszenia „Dom Tańca” (1994) i od kilku lat, jego 
prezes.  Bogumiła Zgorzelska polskim tańcem tradycyjnym interesuje się od blisko 15 lat. Wraz z 
mężem Piotrem Zgorzelskim, z którym od lat prowadzi warsztaty tańca, powołała Fundację Czas 
Tradycji.

Nie tylko muzyka! 
Oprócz uczty dla ucha będą również przyjemności kulinarne, a także coś dla oka. W niedzielę na 
Senatorskiej zagoszczą wystawy rękodzieła, malarstwa, fotografii oraz księga pamiątkowa i gadżety 
dla dzieci i dorosłych.

Garwoliński rosół
Zgodnie z tradycją, uczestników Festiwalu Kultury i Tradycji Garwolina częstujemy niedzielnym, 
garwolińskim  rosołem,  przygotowywanym  przez  klasy  gastronomiczne  Zespołu  Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Garwolinie pod opieką pani Elżbiety Buczek i Iwony Kiełt. W tym 
roku rosół został ugotowany na 40 kg mięsa wołowego, 3 indykach i 15 kurach. W wielkim garnku 
wylądowało także 30 kg marchewek, po 10 kg pietruszki, selera i cebuli oraz 10 porów. Domowy 
makaron został przygotowany z 25 kg mąki i 250 jaj.  Rosołem będzie można się poczęstować od 
godziny 17:00 przy stoiskach niedaleko skrzyżowania z ulicą Gimnazjalną.

Rekordowa beza
Już po raz trzeci na naszym festiwalu zostanie pobity kulinarny rekord Guinnessa. Po największym 
na świecie pierogu z farszem mięsnym i najdłuższym paszteciku przyszedł czas na coś słodkiego – 
w sam raz na jubileusz 5-lecia naszego wydarzenia. 
Hotel Sulbin pod czujnym okiem szefa kuchni pana Marka Rybackiego przygotuje rekordowy tort 
bezowy. Najprawdopodobniej smakołyk będzie ważył około 200 kg. Beza zostanie przygotowana z 
1000 białek jaj, 40 kg cukru i 70 kg owoców. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak idzie się na rekord  
zapraszamy w okolicę sceny przy ulicy Gimnazjalnej.

Wystawa fotograficzna – dawny Garwolin 
Portal garwolin.org Dawny Powiat Garwolin i Okolice jak zawsze przygotował  wystawę zdjęć z lat 
1900-1999. W tym roku zaprojektował sześć nowych plansz z 24 zdjęciami z lat 1969-1976 - co 
ciekawe - autor zdjęć mgr inż. Marian Rękawek - wykonał je na kolorowych negatywach. Zdjęcia 
sprzed ponad 40 lat przedstawiają architekturę Garwolina, tereny przy rzece i moście, ale także 
uroczystości 550-lecia nadania miastu praw miejskich. Portal przygotował też pocztówkę w kolorze 
z 1973 roku - tego samego autora. Zapraszamy do oglądania wystawy i kontaktu z twórcami portalu 
w celu podzielenia się swoimi zbiorami. 

BEZSENNA – wystawa fotografii Darka Szubińskiego i stoisko z pieczywem pani Zosi Kobus
Na  początku  naszej  festiwalowej  drogi,  przed  skrzyżowaniem  z  ulicą  Młyńską  będzie  można 
podziwiać  wystawę  zdjęć  autorstwa  Dariusza  Szubińskiego  przedstawiających  codzienną,  a 
właściwie  conocną,  pracę  pani  Zosi  Kobus.  Zofia  Kobus  od  18  lat  sama  prowadzi  rodzinną 
piekarnię z wieloletnią tradycją – tuż obok, na ulicy Sienkiewicza. Wiele pokoleń wychowało się na 
tym  chlebie  i  bułkach.  Dziś  przyjeżdżają  tu  klienci  z  miejscowości  oddalonych  nawet  o  100 
kilometrów, by kupić tradycyjny i naturalny chleb. Można będzie zobaczyć, jak pani Zosia pracuje i 
spróbować jej pysznych wypieków. Można też zdjęcia zabrać ze sobą do domu – w formie albumu 
pt. „Bezsenna”.



Prezentacja zbiorów burmistrza Tadeusza Mikulskiego i stoisko Urzędu Miasta
Podczas  dzisiejszego  święta  warto  także  zajrzeć  do  stoiska  przygotowanego  przez  burmistrza 
Tadeusza  Mikulskiego  oraz  Urząd  Miasta  Garwolina.  Burmistrz  prezentuje  swoje  zbiory 
historyczne oraz autorskie rzeźby. Urząd Miasta zaprasza wszystkich do wpisania się do wielkiej 
pamiątkowej  księgi  wydanej  z  okazji  100-lecia  odzyskania  przez  Polskę  Niepodległości.  Niech 
każdy mieszkaniec miasta zostawi swój podpis jako ślad dla przyszłych pokoleń.

Wystawa Prac Malarskich
Podczas  niedzielnego  wydarzenia  będzie  można  podziwiać  prace  garwolińskich  artystów  – 
plastyków. Zaprezentowane zostaną prace ze zbiorów pracowni plastycznej działającej w Centrum 
Sportu i Kultury w Garwolinie prowadzonej przez pana Marka Banaszka. 
Swoje prace pokażą również Janina Kozłowska, Ewa Rozum, Alina Sprzęczka,  Marzena Śliwa, 
Janina Lambrych - uczestniczki warsztatów malarskich prowadzonych przez panią Monikę Meterę 
na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Garwolinie.  Malarstwo jest  ich pasją.  Tworzą w 
technikach pasteli, akwareli, tempery, akrylu i oleju.

Wystawy tematyczne
CSiK zaprasza wszystkich do odwiedzania stoisk i wystaw tematycznych. Podczas festiwalu, jak co 
roku  można  będzie  odwiedzić  Izbę  Tradycji  pani  Joanny  Skwarczyńskiej.  Mamy  stoiska 
prezentujące dawne zawody, rzemiosło, stoiska z rękodziełem, które można nie tylko obejrzeć, ale 
również zakupić. Swoje zbiory prezentują kolekcjonerzy i historycy.

Do swojego namiotu zaprasza między innymi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, gdzie jest 
prezentowana  wystawa fryzur  z  lat  20. i  30. wykonane przez uczniów drugiej  klasy  technikum 
fryzjerskiego. Można będzie też uczesać się tam specjalnie na okazję festiwalu.

Sklepik festiwalowy
Na  skrzyżowaniu  ulicy  Senatorskiej  i  Młyńskiej  ustawiony  zostanie  punkt  informacyjny 
organizatora oraz sklepik festiwalowy. To właśnie tam możecie Państwo zakupić pamiątkowe torby, 
kubki i drewniane jo-jo i uwielbiane przez dzieci bańki mydlane.


