UROCZYSTOŚĆ NIEDZIELI PALMOWEJ W
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
Wiosenne przebudzenie, bogactwo wielkanocnych tradycji, nostalgiczna
atmosfera starego drewnianego kościółka… A tuż obok, w sprawnych dłoniach
twórczyń ludowych powstają prawdziwe cuda – kunsztowne zdobienia kolorowo
barwionych jaj oraz misternie wyplatane wielkanocne palmy.
Oto Niedziela Palmowa w skansenie. Tutaj tradycja wielkanocna jest wciąż
żywa. Najważniejszym momentem uroczystości jest msza święta, która zostanie
odprawiona w XVIII – wiecznym kościele. Zgodnie z tradycją palmy wiernych
zostaną poświęcone, a następnie obniesione w uroczystej procesji. O oprawę
muzyczną nabożeństwa zadba Zespół
Tańca Ludowego MASOVIA Politechniki
Warszawskiej, który wykona także koncert wielkanocny na scenie amfiteatru.
Ponadto przybywając 9 kwietnia do skansenu będzie można zwiedzić teren
ekspozycji a we wnętrzach zabytkowych obiektów zobaczyć wystawę „Wielkanoc na
Mazowszu”. To doskonały pomysł na poznanie lub przypomnienie sobie
wielkanocnych obyczajów i tradycji, które prezentowane są jako: porządkowanie
izb, przygotowywanie wypieków, czy też wykonywanie wielkanocnych palm.
Ekspozycja ukazuje także zapomniane zabawy i obrzędy wielkanocne, jak
chociażby chodzenie po wykupie z gaikiem czy kogutkiem. Zaprezentowane
zostaną akcesoria niezbędne do dekorowania wielkanocnych jaj, a nawet
kontrast pomiędzy święconym chłopskim a dworskim. Przygotowana z tradycyjnych
potraw święconka, sikawki dyngusowe czy zielony gaik przywołają wspomnienia
dawnych lat. Wystawę wzbogacą wielkanocne inscenizacje: wyrób palm
wielkanocnych, pokaz malowania jajek, wysypywania wzorów piaskiem na
glinianej podłodze i wiele innych. Spacerując po terenie ekspozycji będzie
można zobaczyć także odświętne dekorowanie wnętrz: korony na obrazy święte,
czy podwieszane u sufitu izb pająki z bibuły.
Pokazy wielkanocne prezentować będzie także Grupa Rekonstrukcji Historycznej
Ludności Cywilnej z Mławy. Odtworzone scenki z życia dawnych mieszkańców wsi
sprawią, że poczujemy się niemal jakbyśmy uczestniczyli w wielkanocnych
przygotowaniach sprzed lat. Przez cały dzień w salach dydaktycznych będzie
wyświetlana prezentacja multimedialna poświęconą świątecznym tradycjom.
Integralną częścią „Niedzieli Palmowej w skansenie” jest konkurs na
„Tradycyjną palmę wielkanocną”. Rywalizacji towarzyszyć będzie barwna wystawa
konkursowych palm wykonanych z naturalnych materiałów i przy użyciu
tradycyjnych form zdobniczych. Ocena zgłoszonych palm należeć będzie do
zwiedzających, którzy poprzez wypełnienie kuponów wybiorą najpiękniejszą
tradycyjną palmę. Autorzy trzech prac, które zdobędą największą ilość głosów
otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, ponadto autor jednej z palm otrzyma
Nagrodę Specjalną Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Pamiątkowe
upominki zostaną także rozlosowane wśród osób głosujących.
Podczas Niedzieli Palmowej w skansenie zwiedzający będą mieli także możliwość
nabycia niebanalnych świątecznych akcesoriów. W ramach trwającego przez cały

dzień jarmarku wielkanocnego wystawcy zaprezentują ręcznie wykonywane palmy
wielkanocne, wiklinowe koszyki, dekoracyjne pisanki, cukrowe baranki oraz
inne nietuzinkowe wyroby rękodzieła ludowego. Na miłośników jazdy konnej
czekać będą przejażdżki bryczką.
Sierpecki skansen jest jednym z niewielu miejsc, gdzie można w sposób
bezpośredni obcować ze staropolską tradycją wielkanocną. Zapraszamy do
wspólnego świętowania Niedzieli Palmowej w skansenie w dniu 9 kwietnia w
godz. 10.00 – 18.00. W tym świątecznym dniu obowiązywać będzie promocyjna
cena biletów wynosząca 5 zł.
Szczegółowy program obchodów:
Sala A
Godz.; 10.00 – 17.00 – projekcje prezentacji multimedialnej Zwyczaje
wiosenne na Mazowszu
Amfiteatr:
Godz.; 10.00 – 18.00 – wielkanocny kiermasz rękodzieła
Godz.: 12.00 – koncert wielkanocny w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego
MASOVIA Politechniki Warszawskiej
Ok. godz.: 15.15 – ogłoszenie wyników konkursu Tradycyjna palma
wielkanocna, wręczenie nagród
Ok. godz.: 15.30 – losowanie nagród wśród osób oddających głosy na palmy
konkursowe
Kościół z Drążdżewa
Godz.: 10.00 – 17.30 – wystawa palm wielkanocnych zgłoszonych w XVII
edycji konkursu Tradycyjna palma wielkanocna
Godz.: 10.00 – 13.30 – wybór najładniejszych palm konkursowych
Godz.: 14.00 – 15.00 – uroczysta Msza Święta z oprawą artystyczną w
wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego MASOVIA Politechniki Warszawskiej,
połączona z poświęceniem palm i procesją z palmami
Wieś rzędówka
Godz.; 10.00 – 18.00 – prezentacje zwyczajów wielkanocnych w chałupach
i zagrodach chłopskich:
Pokaz wyrobu tradycyjnych mazowieckich palemek wielkanocnych
Malowanie pisanek
Odświętne dekorowanie wnętrz (korony na obrazy święte, pająki z
bibuły, zdobienie glinianych polep wzorami z białego piasku)
Przygotowanie święconego
Godz.: 11.00 – 17.00 – inscenizacje wielkanocne w wykonaniu Grupy
Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Mławy

Agnieszka Jezierska – Chalicka

