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Po raz piętnasty 2 czerwca 2019 r. ze Strachówki wyruszył korowód weselny rodziców Cypriana
Norwida, czyli nasze Vademecum. Po Mszy Świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny odprawionej przez ks. Jana i księdza proboszcza Mieczysława Jerzaka w intencji
rodzin.

Tamtej rodziny z przed 200 lat, Ludwiki i Jana Norwidów, Sobieskich i dzisiejszych rodzin
„późnych wnuków”, jak pisał Poeta. W pięknych bryczkach i wozach konnych „para młodych” i
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weselnicy udali się do Sulejowa na cmentarz, aby złożyć kwiaty na grobie ks. Jakuba Dosta.
Wszak to on był świadkiem małżeńskiej przysięgi państwa Norwidów. Po powrocie do
Strachówki przy Szkole Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej odbyła się
rekonstrukcja szlacheckiego wesela. Młodzi aktorzy, uczniowie klasy III gimnazjum i VIII szkoły
podstawowej pokazali zrękowiny, błogosławieństwo Józefa Sobieskiego i Hilarii Sobieskiej
dziadków Ludwiki udzielone wnuczce, przysięgę małżeńską i oczepiny. Wesele zaczęło się
tradycyjnym polonezem, był mazur i na koniec walc, który dopełnił całości. Jako, że tegoroczne
Vademecum połączyliśmy, z obchodzonymi w kalendarzowej bliskości do daty 2 czerwca Dnia
Matki, Dziecka i niebawem Ojca, w jedno Święto Rodziny po rekonstrukcji był czas na występy
uczniów z klas I-VII. Uczniowie recytowali poezję C. Norwida, wiersze polskich poetów dla
matki, śpiewali piosenki przedwojennej Polski. Ważnym wydarzeniem podczas Vademecum
było wręczenie Szkolnemu Kołu Caritas podziękowań za największe (spośród SKC diecezji
warszawsko - praskiej) finansowe wsparcie domu samotnej matki „Bezpieczna przystań” w
Zielonce. Nagrodę wolontariuszom wręczała znana aktorka Magdalena Schejbal. Wszyscy
goście zostali zaproszeni na weselny tort, który za czasów Norwidów nazywał się korowajem i
był tylko, choć pięknym, ciastem drożdżowym. Po torcie mieliśmy okazję posłuchać bardzo
ładnego koncertu absolwentki Szkoły Podstawowej w Strachówce Alicji Bujalskiej. Bardzo
dziękujemy.

Druga część wydarzenia przebiegła pod znakiem rodzinnego malowania, poszukiwania
skarbów, zabaw sportowych, loterii fantowej i gry terenowej pt. „Z Norwidem przez Europę”. Nie
zabrakło tradycyjnie pierogów i kartaczy przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich
z Równego i Strachówki oraz ciast, które serwowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w
Strachówce.

„Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida” mogło się odbyć dzięki
otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Powiatu Wołomińskiego i Gminy Strachówka. Bardzo
dziękujemy.
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