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KULTURA MUZYCZNA

Roœciszewskie Spotkania
z Muzyk¹ Fryderyka Chopina – II edycja

Dziedziniec urokliwego dworku w Roœciszewie ju¿ 
po raz drugi sta³ siê miejscem, gdzie roœciszewianie od-
dali ho³d znakomitemu polskiemu artyœcie Frydery-
kowi Chopinowi, który w lipcu 1827 roku przebywa³ 
krótki czas w ich miejscowoœci. Kolejna edycja „Roœci-
szewskich Spotkañ z Muzyk¹ Fryderyka Chopina” 
rozpoczê³a siê w niedzielne popo³udnie 14 czerwca.

Przybywaj¹cych na uroczystoœæ goœci, s³owami 
„czuwaj”, witali w bramie dworku m³odzi harcerze, zaœ 
czas do rozpoczêcia programu artystycznego wype³nia-
li muzyk¹ m³odzi artyœci z Orkiestry Dêtej z £ukomia. 
Punktualnie o godzinie 14 na scenê, zlokalizowan¹ 
pomiêdzy dziedziñcem zabytkowego dworku, a alej¹ 
starych kasztanowców, weszli wójt Roœciszewa Jan 
Sugajski i prezes Sierpeckiego Oddzia³u Towarzystwa 
Naukowego P³ockiego dr Henryka Piekarska, którzy 
wyg³osili s³owo wstêpu i powitali przyby³ych na impre-
zê goœci.

G³ównym punktem roœciszewskich uroczystoœci by³ 
program artystyczny, poœwiêcony Fryderykowi Chopi-
nowi. Przedstawienie s³owno-muzyczne „Jak w Sopli-
cowie” przygotowa³ wraz z m³odzie¿¹ dyrektor Szko³y 
Podstawowej w Roœciszewie Ryszard Szymañski. By³ 
on tak¿e autorem s³ów wierszy i piosenek wykonywa-
nych przez uczniów. Poetyckie teksty mówi³y o pobycie 
Chopina w Roœciszewie, opisywa³y historiê miejsco-
woœci, przybli¿a³y sylwetki dawnych w³aœcicieli 
Roœciszewa.

Na roœciszewskim dziedziñcu, w cieniu potê¿nych 
kasztanowców wys³uchano tak¿e patriotycznego kon-
certu w wykonaniu uczniów i pedagogów Pañstwowej 

Szko³y Muzycznej I stopnia im. Marcina Kamiñskiego 
z Sierpca.

Po czêœci artystycznej wójt Jan Sugajski podziêko-
wa³ wszystkim osobom, które wnios³y swój wk³ad 
pracy w zorganizowanie imprezy, a tak¿e przybli¿y³ 
za³o¿enia konkursu grantowego Fundacji Wspomaga-
nia Wsi, którego jednym z laureatów w 2008 roku 
zosta³a Szko³a Podstawowa w Roœciszewie. Nagrod¹ w 
konkursie by³ grant na organizacjê „Roœciszewskich 
Spotkañ z Muzyk¹ Fryderyka Chopina”. Do konkursu 
zg³oszono ponad szeœæset projektów z ca³ej Polski. 
Ostatecznie Roœciszewo znalaz³o siê w gronie 53 zwy-
ciêzców, z których tylko trzech pochodzi³o z Mazow-
sza. Dotychczasowe dwa roœciszewskie spotkania 
kulturalne (pierwsze mia³o miejsce 28 wrzeœnia 2008 
roku) to wstêp do du¿ej imprezy planowanej w 2010 
roku, w którym obchodzona bêdzie 200. rocznica uro-
dzin polskiego kompozytora. Najwa¿niejszym celem 
organizatorów jest przywrócenie w Roœciszewie trady-
cji chopinowskiej, by w ten sposób popularyzowaæ 
bogat¹ historiê miejscowoœci i jej walory turystyczne, 
promowaæ zdoln¹ m³odzie¿, aktywizowaæ kulturalnie 
spo³ecznoœæ gminy Roœciszewo i mieszkañców ziemi 
sierpeckiej.

Przy okazji swojego wyst¹pienia wójt Jan Sugajski 
wspomnia³ równie¿, ¿e liczy na wsparcie finansowe 
Urzêdu Marsza³kowskiego, potrzebne by zakupiæ do 
chopinowskiego dworku profesjonalny fortepian. 
Instrument pozwoli odtwarzaæ czyste dŸwiêki utworów 
kompozytora i organizacjê du¿ych koncertów muzyki 
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Wójt Gminy Roœciszewo Jan Sugajski
i Henryka Piekarska prezes Towarzystwa Naukowego


