II MIEJSCE:
Inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego
Inicjatywa: „Widowisko Obrzędowe „U Maciejów przed odpustem na Siewnu”
Międzypokoleniowy Zespół Obrzędowy ZAWSZE RAZEM
W 2018 r., na podstawie scenariusza „U Maciejów przed odpustem na Siewnu”, zespół międzypokoleniowy
Zawsze Razem, działający przy Filii Bibliotecznej w Woli Gułowskiej, przygotował widowisko w lokalnej
gwarze traktujące o przygotowaniach do odpustu parafialnego w rodzinie gospodarza Macieja, w wigilię
uroczystości Matki Boskiej Siewnej.
Spektakl osadzony jest w realiach pierwszej połowy XX wieku, oparty na wierzeniach i zwyczajach związanych
ze świętem, kiedy to 8 września, w parafii Wola Gułowska odbywa się odpust. W związku z tym, gospodarz
Maciej jedzie na jarmark z zamiarem spieniężenia produktów z gospodarstwa, a po powrocie musi
rozpocząć pierwszy siew oziminy na dobry urodzaj. Reszta domowników w tym czasie zajmuje się
przygotowaniami do dorocznego święta. W spektaklu przewija się wątek swatów i dziada odpustowego.
Zwieńczeniem całości jest pielgrzymka podążająca ze śpiewem na ustach do kościoła.
W realizację sceniczną widowiska, zaangażowało się 10 osób /aktorów/ w wieku 9-80 lat, mieszkańców
miejscowości z gminy Adamów. Przed napisaniem tekstu scenariusza przez kierownika zespołu, zbierano
informacje wśród starszego pokolenia okolicznych mieszkańców, w zakresie tradycji i dawnych zwyczajów
związanych ze świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwanym Świętem Matki Boskiej
Siewnej. Przygotowano kostiumy aktorskie, stylizowane na dawny ubiór mieszkańców wsi tego regionu,
rekwizyty i dawny sprzęt gospodarski.
Widowisko cieszyło się i cieszy nadal ogromną popularnością zarówno wśród mieszkańców jak i odbiorców
całego kraju. Zespół zapraszany jest na imprezy kulturalne przez wielu organizatorów dożynek, lokalnych
imprez oraz licznych festiwali/przeglądów teatralnych, na których otrzymał nominacje na kolejne festiwale.
Na 35. Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej (12-14.10.2018r.) przyznano mu Nagrodę Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po którym, na zaproszenie Towarzystwa Kultury Teatralnej odbyła się
prezentacja widowiska dla mieszkańców Warszawy, podczas V Festiwalu ZWYKI . To był ogromny sukces
dla zespołu, który znalazł się wśród 5 zespołów z Polski i zwieńczenie całorocznej pracy nad widowiskiem „U
Maciejów przed odpustem na Siewnu”.
Przy realizacji widowiska zaangażowane były osoby z Zespołu Śpiewaczego KGW „Polne Kwiaty” z Woli
Gułowskiej i Młodzieżowego Zespołu Teatralnego „Talia”, działającego przy Filii Bibliotecznej.
Zorganizowanie tej inicjatywy było zaproszeniem do refleksji nad przeszłością kultury naszych przodków,
a to przybiera formę edukacji i sprzyja upowszechnianiu kultury w środowisku lokalnym.

