Noc świętojańska u Kraszewskiego
W dniu 23 czerwca 2018 r. na terenie zespo?u dworsko - parkowego w Romanowie po raz czwarty
odby?a si? impreza pod nazw? „ Noc ?wi?toja?ska u Kraszewskiego”. Mia?a ona na celu
przybli?enie mieszka?com powiatu bialskiego tradycji, zwyczajów i sposobów obchodzenia
s?owia?skiego ?wi?ta sobótkowego.
Organizatorem wydarzenia kulturalnego by?o Stowarzyszenie Przyjació? Muzeum Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Romanowie wraz z pracownikami muzeum.
Otwarcia imprezy dokona? dyrektor muzeum – Krzysztof Bruczuk. Do Romanowa tego
popo?udnia przybyli: radni powiatu, przedstawiciele samorz?du gminnego, dyrektorzy instytucji
o?wiaty i kultury, przedstawiciele instytucji wspó?pracuj?cych z muzeum oraz spo?eczno??
lokalna. Wprowadzeniem w radosny nastrój „Nocy ?wi?toja?skiej” by?o wys?uchanie przez
zgromadzonych na uroczysto?ci fragmentu „Starej ba?ni” J.I. Kraszewskiego z opisem prastarego
obrz?du Nocy Kupa?y. Pierwszym punktem programu by? wyst?p lokalnych zespo?ów w?ród
których zaprezentowa?y si?: zespó? Jarz?bina z Zab?ocia oraz zespó? Lute?ka z Koszo?.
Gromkimi brawami publiczno?? nagrodzi?a wyst?p zespo?u folkowego "Chotis?owianie", zespo?u
„Bitwa Drzew”. Arty?ci ci dzia?aj? w ramach Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brze?cia i
Obwodu Brzeskiego.
Du?ym zainteresowaniem uczestników imprezy cieszy?a si? gra terenowa „Poszukiwanie Kwiatu
Paproci”. Wszyscy gracze z bardzo du?ym zaanga?owaniem oraz po?wieceniem przemieszczali si?
po parku, rozwi?zuj?c kolejne zagadki, które mia?y im pomóc w odnalezieniu kwiatu paproci.
Zwyci?ska dru?yna otrzyma?a w nagrod? tablet.
Nagrody otrzyma?y równie? panie, które wzi??y udzia? w konkursie na wypiek ?wi?toja?ski i
przygotowa?y bardzo pyszne i efektowne ciasta.
Tradycje, zwyczaje i obrz?dy zwi?zane z Noc? Kupa?y zaprezentowa? teatr obrz?dowy Czelado?ka
z Lubenki w widowisku obrz?dowym Ba?? o Nocy ?wi?toja?skiej.
Zwie?czeniem imprezy by?a wspólna zabawa przy ognisku.
Sponsorami imprezy byli: Apteka Mariola Majewska, Studio Dekoracji – Kwiaciarnia Mariusz
Cybulski, Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. Terminal Samochodowy Koroszczyn, Inter
Broker, PHU Kolejko, BS Mi?dzyrzec Podlaski, PHU Omega Wojciech Kowalczyk, Zak?ady
Mi?sne ?UKÓW S.A oraz SOTER BIS Józef Soko?owski.
Organizatory serdecznie dzi?kuj? wszystkim uczestnikom „Nocy ?wi?toja?skiej u Kraszewskiego”,
artystom oraz sponsorom.

Zadanie publiczne „Organizacja wydarzenia kulturalnego Noc ?wi?toja?sk u
Kraszewskiego” jest wspó?finansowane ze ?rodków otrzymanych z Powiatu
Bialskiego w Bia?ej Podlaskiej.

