Dzień patrona odbędzie się! Będzie jarmark regionalny i
Kapela Mazowiecka
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Dużo skromniej niż w latach ubiegłych będzie wyglądało tegoroczne święto patrona stolicy.
Nie będzie uroczystości pod pomnikiem bł. Władysława z Gielniowa, ani rozbudowanej
części artystycznej. Podczas tradycyjnego odpustowego jarmarku przygrywać będzie Kapela
Mazowiecka.
Obchody Dnia Patrona Warszawy tradycyjnie odbywają się na Ursynowie. Patronem stolicy jest
bowiem błogosławiony Władysław z Gielniowa, a kościół pod takim wezwaniem znajduje się przy ul.
Przy Bażantarni.
Obchody w tym roku zaplanowano na 27 września. Święto rozpocznie się w samo południe częścią
oficjalną w kościele bł. Władysława z Gielniowa. Mszy będzie przewodniczył metropolita warszawski
kardynał Kazimierz Nycz. Oprawę artystyczną zapewni Chór Militaria.
Ciąg dalszy uroczystości będzie inny niż zwykle. Ze względu na pandemię nie przewidziano
składania kwiatów pod pomnikiem patrona Warszawy.
- Zaproszeni goście oraz mieszkańcy Warszawy będą mogli złożyć wieńce i wiązanki z zachowaniem
szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Każdy, kto będzie chciał zrobi to indywidualnie. Na
pewno kwiaty złoży wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska oraz delegacje rady i zarządu dzielnicy
- zapowiada wiceburmistrz Klaudiusz Ostrowski.

Jarmark w rytm muzyki ludowej
Podczas Dnia Patrona Warszawy dużym zainteresowaniem zawsze cieszy się targ regionalny. Nie
zabraknie go również podczas tegorocznego odpustu. Podczas robienia zakupów klienci będą musieli
zasłaniać twarz i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem na teren jarmarku.
Jarmark z tradycyjnymi wyrobami i regionalnymi przysmakami oraz z rękodziełem zostanie
zorganizowany w Parku Przy Bażantarni, w godzinach 10:00 - 18:00. Będzie okazja kupić m.in. miód,
wędliny, ale też ręcznie malowane kubki i piękne ażurowe serwety. Wszystko w prawdziwie
piknikowej atmosferze.
- Na małej scenie przy kościelnym parkingu przez cały dzień będzie przygrywać uczestnikom
jarmarku Kapela Mazowiecka, która - mam nadzieję - umili mieszkańcom robienie zakupów - mówi
wiceburmistrz Ostrowski.
Kapela od 20 lat stara się zachować nieprzetworzone, naturalne brzmienie instrumentów używanych
w dawnej muzyce wiejskiej na Mazowszu. Jej liderem był Bartosz Niedźwiedzki, skrzypek ludowy,
pochodzący z rodziny o muzycznych tradycjach.
W tym roku przez koronawirusa nie będzie tradycyjnych występów artystycznych oraz potańcówki na
koniec odpustu.
Program obchodów "Dnia Patrona Warszawy" w niedzielę 27 września:
Kościół bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3
12:00 msza święta w intencji Warszawy, władz miasta i jej mieszkańców, koncelebrowana
przez ks. kardynała Kazimierza Nycza.
Teren przy kościele i parku
12:00-18:00 jarmark folklorystyczny z produktami regionalnymi własnej produkcji i
rękodziełem z udziałem Kapeli Mazowieckiej.
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