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35. PIKNIK COUNTRY NAD CZOSEM.
Potężna dawka wspomnień i wzruszeń!
Jubileuszowa odsłona legendarnego Pikniku Country&Folk rozpocznie się 29 lipca. W amfite-
atrze nad jeziorem Czos, zobaczymy barwne gwiazdy światowego formatu, a z rodzimymi ar-
tystami wyruszymy w sentymentalną podróż do przeszłości. Dla tych, którzy nie mieli okazji
uczestniczyć w Festiwalu jest to więc wyjątkowa okazja, żeby nadrobić stracone lata i poczuć
ducha, który co roku unosi się nad Amfiteatrem przy jeziorze Czos!

Jak przystało na jubileuszową
edycję, organizatorzy zadbali o to, by
podczas trzech dni festiwalowych fani
Pikniku otrzymali potężną dawkę
wspomnień i wzruszeń, a co więcej
spędzil i czas w wyjątkowo rodzinnej
atmosferze. Pierwszy dzień, czyl i 29
l ipca to prawdziwa gradka dla wielbi-
ciel i muzyki country i folk. Koncert in-
auguracyjny poprowadzi znany polski
dziennikarz i recenzent muzyczny,
Paweł Sztompke. Od godz. 20.00 na
deskach amfiteatru zagrają polskie
gwiazdy: Cezary Makiewicz, Droga
na Ostrołękę, PowerGrass, Teren C
oraz Gang Marcela. Nie zabraknie
również zagranicznych wykonawców,
czyli zespołu Discountry, Rackhouse
Pilfer oraz gwiazdy wieczoru – zespo-
łu Rednex, z ich największym przebo-
jem „Cotton Eye Joe”. Kulminacją
koncertu będzie występ polsko-łem-
kowsko-ukraińskiej grupy LemON,
znanej z takich hitów jak „Będę z To-
bą”, „Napraw” czy „Scarlett”.

Sobotni wieczór to prawdziwy po-
wrót do przeszłości, czyl i Wielka Gala
Jubileuszowa. 30 l ipca, od godz.
20.00, Paweł Sztompke będzie witał
na deskach amfiteatru gwiazdy, które
są dobrze znane najwierniejszej, mrą-
gowskiej publiczności. Podczas jubi-
leuszowego koncertu wystąpią: Alicja

Boncol, Lonstar, Tomasz Szwed, Bo-
żena i Lech Makowieccy, Zbigniew
Hofman, Cezary Makiewicz, bracia
Rybczyńscy, Gang Marcela, Kasia
Bochenek, Mariusz Kalaga oraz Ja-
nusz Nastarowicz. Ponadto, dla pikni-
kowej publiczności zagrają zespół
Teren C, czeska grupa Drops oraz
laureat Przepustki do Mrągowa. Kon-
kurs Przepustki organizowany przez
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągo-
wie, skierowany jest do zespołów co-
untry, które nigdy nie wystąpiły na
scenie głównej, oraz tych, które przez
ostatnich 5 lat nie uczestniczyły Pikni-
ku Country z własnym recitalem. W
tym roku ogłoszenie zwycięskiego
bandu nastąpi 29 l ipca, a koncert na
dużej, mrągowskiej scenie odbędzie
30 lipca, czyl i podczas drugiego dnia
Pikniku. Zwieńczeniem sobotniego
wieczoru będzie występ Gwiazdy Fe-
stiwalu, amerykańskiej grupy repre-
zentującej gatunek muzyczny
bluegrass – Della Mae. Podczas kon-
certu ta żeńska kapela zaprezentuje
repertuar znany ze wszystkich swoich
płyt.

Jak co roku, trzeci dzień Pikniku
poświęcony jest wybranej akcji chary-
tatywnej, tym razem będzie to proble-
matyka zdrowia i choroby
stwardnienia rozsianego. Finałowego

dnia prowadzącymi będą artyści ka-
baretowi Michał Kałamaga oraz Jacek
Noch. Ten drugi związany jest z te-
matyką personalnie, ponieważ jak
sam otwarcie mówi, od lat cierpi na
nieuleczalną chorobę, jaką jest
stwardnienie rozsiane. Podczas
ostatniego koncertu, któremu towa-
rzyszy hasło „Niezależność” na sce-
nie będzie można zobaczyć m. in.
zespół Wilki, Voo Voo, Chłopaki Nie
Płacą & Michał Milowicz czy znanych
z programu The Voice of Poland Gra-
cjana Kalandyka oraz Damiana Uke-
je. Partnerem koncertu jest Polskie
Towarzystwo Stwardnienia Rozsiane-
go. Przez wszystkie dni Festiwalu
dzieci do 1 2. roku życia, będą miały
bezpłatny wstęp na wszystkie koncer-
ty oraz dostęp do specjalnie wyzna-
czonej przestrzeni KIDS' COUNTRY.
W strefie zabaw, która stanie na tere-
nie Amfiteatru, dzieci pod okiem pro-
fesjonalnych animatorów będą mogły
bawić się na dmuchańcach, uczestni-
czyć w konkursach wokalno-plastycz-
nych czy po prostu odpoczywać.
Strefa aktywności KIDS' COUNTRY
będzie czynna od piątku do niedziel i ,
już od godziny 1 6:00 aż do zakoń-
czenia koncertów.

Źródło: Agnieszka Kozak/
wiadomosci24.pl
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PIKNIK COUNTRY W MIEŚCIE.
Zobacz, co będzie się działo!

W ostatni weekend lipca muzyka country rozbrzmiewać będzie nie tylko w amfiteatrze nad
Czosem, ale i w całym mieście! Wcentrum miasta, na placu Unii Europejskiej, wystąpią znani
i cenieni wykonawcy gatunku a także formacje, których dotąd w Mrągowie nie mieliśmy okazji
usłyszeć. Koncerty uzupełnią pokazy tańca, próba ustanowienia kolejnego rekordu Polski w
tańcu liniowym oraz widowiskowa parada country.

COUNTRY NA WOJSKOWO

Zapraszamy wszystkich na imprezę Country na
Wojskowo. Tradycyjnie główną atrakcją będzie
wystawa historycznego sprzętu wojskowego a
także dynamiczne prezentacje pojazdów
gąsienicowych. Nie zabraknie atrakcji dla
najmłodszych – odbywać się będą przejażdżki
wojskowym samochodem terenowym, czynna
będzie strzelnica z broni pneumatycznej.

Program imprezy:

29 lipca (piątek)
godz. 1 0:00 - otwarcie ekspozycji

godz. 1 4:00 - pokaz dynamiczny sprzętu
gąsienicowego

godz. 1 6:00 - pokaz dynamiczny ciągnika
opancerzonego WZT-2

godz. 1 7:00 - pokaz TANK CRASH
przez cały dzień - strzelnica ASG

30 lipca (sobota)
godz. 1 2:00 - pokaz TANK CRASH

godz. 1 4:00 - pokaz dynamiczny sprzętu
gąsienicowego

godz. 1 6:00 - pokaz dynamiczny czołgu T-72
przez cały dzień - strzelnica ASG

31 lipca (niedziela)
godz. 11 :30 - wyjazd historycznych

pojazdów wojskowych na Paradę Country
godz. 1 4:30 - pokaz TANK CRASH
przez cały dzień - strzelnica ASG

Bilet wstępu na imprezę kosztuje 5 zł i
obowiązuje przez cały czas jej trwania. Dzieci
do 1 30 cm wchodzą gratis!
Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są
pod adresem szwadron@szwadron.org.

PIKNIKOWAWYSTAWAW MUZEUM
Jubileuszowa wystawa 35-lecia Festiwalu Pikniku Country w Mrągowie to wysta-
wa wspomnień i czasu, którego już nie ma. Festiwal to kawałek histori i miasta
Mrągowa i mrągowian, to wiele histori i ludzi, którzy przyjeżdżali i przyjeżdżają do
dziś na Piknik, to fenomen muzyki i miejsca, miejsca nad jeziorem Czos, o któ-
rym opowiada Cezary Makiewicz w swojej piosence: "Wszystkie drogi prowadzą
do Mrągowa, do Mrągowa nad jezioro Czos". Podczas przygotowywania wysta-
wy skorzystano z licznych zbiorów od osób związanych z Festiwalem, a w
szczególności ze zbiorów mrągowskiego kolekcjonera Sławomira Stefaniaka.
Wystawa jest bogata w spojrzenie na te 35 lat Festiwalu. Wystawa jest też no-
stalgicznym powrotem do "ducha" dawnego Festiwalu, ale też próbą zmierzenia
się w XXI wieku z nowoczesnymi trendami Festiwalu, który uległ przeobrażeniu
w sposobie artystycznym, muzycznym i komercyjnym. Wystawa zawiera ele-
menty współczesne "Dzikiego Zachodu" i jest świetnym wprowadzeniem do
przeżywania już 35. Międzynarodowego Festiwalu Piknik Country w Mrągowie.
Zapraszamy serdecznie na zwiedzanie wystawy już od 29.07.201 6r od godz.
1 5.00 w Muzeum w Mrągowie, ul. Ratuszowa 5, Ratusz Miejski.

ZAPRASZAMY NA PIKNIKOWE STOISKA
Kapelusze, skórzane kurtki i buty, ostrogi i wszelkie akcesoria niezbędne każde-
mu kowbojowi będzie można jak co roku znaleźć podczas Pikniku na stoiskach
handlowych na Jaszczurczej Górze. Do tego regionalne przysmaki oraz ręko-
dzielnicy z całej Polski sprawiają, że miejsce to jest obowiązkowym punktem na
piknikowej mapie. Jak co roku nie zabraknie wśród wystawców Cezarego Ma-
kiewicza oraz Tomasza Szweda, którzy będą do dyspozycji fanów na stoisku nr
7 oraz Wojciecha Cejrowskiego, który boso lecz w ostrogach odwiedzi nasze
miasto! My szczególnie zapraszamy na stoisko nr 5, na którym wspólnie z Fun-
dacją Country oraz mrągowskimi firmami i organizacjami będziemy promować
Mrągowo!
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Kresowe serca znowu spotkają się w Mrągowie
Burmistrz Miasta Mrągowo, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie
oraz Centrum Kultury i Turystyki zapraszają na 22. Festiwal Kultury Kresowej w dniach 5 - 7
sierpnia 201 6 r. w Mrągowie. FKK to przede wszystkim pielęgnowanie polskich tradycji kultu-
ralnych, popularyzacji dorobku artystycznego zespołów kresowych oraz pomoc zespołom i
organizacjom Polaków na Kresach w pielęgnowaniu i kontynuowaniu kultury polskiej, umożli-
wienia osobistych spotkań twórców i animatorów kultury, wymiany doświadczeń, kontaktu z
bliskimi i znajomymi a także zwiedzanie Ojczyzny.

W ramach tegorocznego Festiwalu
przewidziel iśmy trzydniowe koncerty ze-
społów w centrum naszego miasta. Na
placu Unii Europejskiej przy muzyce Kape-
l i ŚWIĘTOJAŃSKIEJ z Sużan oraz Ze-
społu Śpiewaczego ŁANOWICZANIE ze
wsi Łanowice odbędą się prezentacje rę-
kodzieła artystycznego.

Swoją twórczość prezentować będą
OLA KUNICKA (palmy wileńskie), LEON
KUNICKI (mini obrazki Starego Wilna),
LEOKADIA SZAŁKOWSKA (biżuteria, wy-
roby ze skóry, haft), WALENTYNA KMIEĆ
(robótki ręczne, motanki - tradycyjne buko-
wińskie), ILLA KMIEĆ (ceramika), JAN
PEREGINIEC (kowalstwo artystyczne).
Można będzie spróbować chleba wileń-
skiego LOLITY VILIMIENE.

W pierwszy dzień Festiwalu (5 sierp-
nia, godz. 1 9.00) zapraszamy do Cen-
trum Kultury i Turystyki na Wieczornicę
Kresową - Spektakl taneczny „Grażyna” w
wykonaniu Teatru Ludowego Ubioru Histo-
rycznego POŁOCKI ZWIĄZEK z Białorusi.
Trudno wyobrazić sobie Festiwal bez po-
etów, bez spotkań poetyckich w Centrum
Kultury i Turystyki (5 sierpnia, godz.
1 7.00), bez autorskiego czytania wierszy
przy pomniku Jana Pawła I I (6 sierpnia,
godz. 11 .00). Swoją najnowszą twórczość
zaprezentują: APOLONIA SKAKOWSKA z
Wilna, DANIEL KROJCZYŃSKI z Trok,
DANIEL ROGOŻA z Ejszyszek, ZENON
BIEŃKO z Lidy, HELENAABRAMOWICZ z
Mińska, ALICJA ROMANIUK ze Lwowa,
ŁUCJA USZAKOWA z Czerniowiec.

Amatorów sztuk pięknych zapraszamy
6 sierpnia o godz. 1 7.00 na wernisaż
malarstwa artystów plastyków z Kresów:
Renaty Utowka, Władysława Ławrynowi-
cza, Mieczysława i Władysława Maław-

W Mrągowie będzie rondo "Kresowiaków"
Podczas XXI Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbyła
się 29 czerwca, podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy
dla ronda przy zbiegu ulic Warszawskiej, Mrongowiusza, M.
Curie-Skłodowskiej i Wojska Polskiego. Wkrótce skrzyżowa-
nie o ruchu okrężnym będzie nosiło nazwę "Kresowiaków".

- W pierwszych latach, po zakończeniu I I wojny światowej, Mrą-
gowo stało się nową Ojczyzną dla tysięcy Polaków przesiedlo-
nych z Kresów Wschodnich I I Rzeczypospolitej - mówi Tadeusz
Orzoł, Przewodniczący Rady Miejskiej. - To Oni, wraz z Polakami
przesiedlonymi z innych terenów Polski, tworzyl i zręby polskiej
państwowości w naszym Mieście, podnosil i te tereny z ruin po
wojennej zawierusze. Wśród nich nie brakowało potomków osób
walczących o polskość Kresów w czasie zaborów, synów i wnu-
ków weteranów powstań narodowych, osób walczących podczas I
i I I wojny światowej o niepodległość naszej Ojczyzny. „Kresowia-
cy” pozostawali dla nas prawdziwą skarbnicą polskiej tożsamości,

obyczajów, języka oraz kultury. Chęć kultywowania polskości i tra-
dycji kresowych dała początek Festiwalowi Kultury Kresowej, któ-
ry od 22 lat organizowany jest w Mrągowie. Trud i ofiarność
„Kresowiaków” w szeregach polskiego wojska, jak i przy l ikwido-
waniu skutków konfl iktów, które dotknęły Kresy, a później w ich
nową „Małą Ojczyznę”, wkład w rozwijanie narodowej kultury za-
sługuje zdecydowanie na szerokie upamiętnienie „Kresowiaków”
oraz oddanie im hołdu.
Nadanie nazwy „Kresowiaków” dla ronda poparła również Kapitu-
ła Mrongowiusza.

skich, Wacława Romaszko, Antona Cybi-
zow oraz wystawę fotograficzną - Miejsca
pamięci narodowej Ziemi Wileńskiej Jerze-
go Karpowicza.

6 sierpnia o godz. 1 9.00, podczas
Koncertu Galowego* w Amfiteatrze nad je-
ziorem Czos, prowadzonego przez ANNĘ
POPEK z TVP, ANNĘ ADAMOWICZ
(CIOTKĘ FRANUKOWĄ) i po raz pierwszy
WIKTORA SZAŁKIEWICZA z Grodna go-
ścić będziemy: Zespół Tańca Ludowego
„PERŁA” i Zespół Tańca Ludowego JU-
TRZENKA z Niemenczyna, Zespół Pieśni i
Tańca JAWOR z podwileńskiej miejscowo-
ści Awiżenie z towarzyszeniem Kapeli Lu-
dowej SUDERWIANIE z Suderwy, Zespół
Taneczno – Folklorystyczny PODOLSKIE
BARWY reprezentujący Dom Polski w Ba-
rze, Zespół Wokalno – Instrumentalny BU-
KOWIŃSKIE KOLORY z Czerniowiec,
Kwartet Bandurzystek BLIŹNIACZKI Rów-
nego, Zespół WOŁYŃSKIE ZABAWY z

Łucka, Białoruski Zespół Tańca Muzyki i
Pieśni BIEŁYJE ROSY i PIOTRA JELFI-
MOWA z Grodna, Zespół Folklorystyczny
MATCZYNA PIOSENKA z Taniewicz, Ka-
pelę GRODZIEŃSKĄ z Lidy, oraz Zespół
Tańca Ludowego KUKUŁECZKA z Dauga-
vpils.

7 sierpnia o godz. 1 6.00 Festiwal za-
mknie koncert REPREZENTACYJNEGO
ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA
POLSKIEGO (wstęp wolny).

HONOROWY PATRONAT NAD FESTI
WALEM OBJĄŁ PREZYDENT RZECZY
POSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJ
DUDA
.
*Bilety w cenach: 70, 55, 45 i 25 zł do
nabycia w Centrum Kultury i Turystyki
w Mrągowie informacja: 89 743 34 66,
www.ckit.mragowo.pl lub w systemie
eBilet.pl
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Festiwal Kultury Kresowej to drugi co do
wielkości festiwal organizowany od 1 995 roku
w mrągowskim amfiteatrze. Jest prezentacją
artystycznej przeszłości i tradycji Polaków
zamieszkałych na byłych Kresach. W
festiwalu biorą udział polskie zespoły
folklorystyczne, chóry i kapele oraz
indywidualni twórcy ruchu artystycznego z
Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Czech.

Minione festiwale spotkały się z bardzo przychylnym
przyjęciem. Występy zespołów muzycznych i tanecznych
transmitowane są przez TVP 2 oraz Telewizję Polonia.
Koncert galowy w amfiteatrze jest podsumowaniem trzech
dni imprez festiwalowych w mieście, w trakcie których
oglądać można występy kapel, chórów oraz zespołów
pieśni i tańca. Występom towarzyszą wystawy plastyczne,
fotograficzne, rękodzieła, wieczory poetyckie, kiermasze i
degustacje kresowych potraw. Festiwal jest najciekawszym
obok Pikniku Country przedsięwzięciem kulturalnym miasta
Mrągowa.

Przez ponad 20 lat na mrągowskiej scenie wystąpiło
ponad 8200 uczestników, z 260 zespołów. Jak zaznacza
Aniela Dobielska, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i
Ziemi Wileńskiej w Mrągowie, artyści co roku bardzo cennią
sobie występy w Mrągowie i nigdy nie skarżą się na
warunki i organizację.

— To chyba zasługa naszej polskiej gościnności —
mówi Dobielska. — Co roku staramy się zrobić jak
najlepszą imprezę, żeby nasi rodacy dobrze się tu bawil i i
wypoczęli .

Od samego początku gościem festiwalu jest Apolonia
Skakowska, prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie. Jak
podkreśla, każdy festiwal w Mrągowie jest inny, ale zawsze
promuje kulturę kresową: tę sprzed kilkudziesięciu lat i tę
współczesną.

— Festiwal jest dla nas kuźnią rozwoju — mówi
Skakowska. — A dowodem na to mogą być choćby
zespoły, które powstały podczas ostatnich 20 lat na Litwie.
W 1 994 roku było ich 20, dziś jest już ich prawie 5 razy
więcej!
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Podczas tegorocznego Pikniku Country swój 35. jubileusz obchodzi
także Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo, organi-
zowany rokrocznie przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
województwa warmińsko-mazurskiego oddział miejsko-powiatowy w
Mrągowie.

Kawałek Mrągowa i
Przyjaciele
w amfiteatrze

Kilkunastoosobowa ama-
torska grupa mieszkańców
Mrągowa, których pasją jest
taniec l iniowy country, wy-
stąpi podczas piątkowego
koncertu na deskach duże-
go amfiteatru. Zespół Ka-
wałek Mrągowa i
Przyjaciele tańczy od 7 lat,
regularnie bierze udział w
biciu rekordu w tańcu linio-
wym oraz wspiera imprezy
kulturalne i charytatywne w
naszym mieście. Występ na
dużej scenie trzypokolenio-
wej grupy tancerzy będzie
ukoronowaniem wielu lat
pracy instruktorki zespołu
Pani Ewy Kowalewskiej. –
W naszym zespole naj-
młodszy tancerz ma 8, a
najstarszy 68 lat – mówi p.
Ewa - Cieszę się, że Piknik
Country jest nie tylko atrak-
cją turystyczną Mrągowa,
ale także inspiruje działal-
ność kulturalną w naszym
mieście.

Wszystkich miłośników pływania długody-
stansowego zapraszamy do spróbowania
swoich sił w jeziorze Czos! Impreza jest
otwarta dla każdego. Maraton odbędzie się
29 lipca w godz. 11 .00 – 1 4.30. Rozpoczę-
cie zaplanowano na godz. 1 2.00 na plaży
Hotelu Mercure w Mrągowie ul. Jaszczur-
cza Góra.
Zawodnicy będą miel i do pokonania dy-
stans 3350 m w klasie OPEN kobiety i męż-
czyźni. Na zwycięzców maratonu czekają
atrakcyjne nagrody, w tym m.in. bi lety na

Piknik Country, pobyty w mrągowskich ho-
telach oraz nagrody ufundowane przez lo-
kalne firmy. Po maratonie zawodnicy
otrzymają ciepły posiłek oraz słodkości z
mrągowskich cukierni.
Biorący udział powinni posiadać: aktualną
kartę zdrowia, jedno zdjęcie (do karty spe-
cjalnej), dokonać opłaty wpisowej w sekre-
tariacie maratonu, niepełnoletni: pisemne
zezwolenie rodziców (opiekunów).
Każdy może spróbować swoich sił! Zapra-
szamy!
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