
W tym roku już po raz osiemnasty odbędzie się jedno z największych wydarzeń 
pasyjnych w naszym regionie. Misterium Męki Pańskiej rozpocznie się w Niedzielę 
Palmową (14 kwietnia) o godzinie 19.30 przy świetlicy w Budzewie. 

Misterium Męki Pańskiej odbędzie się już po raz osiemnasty. Widowisko pasyjne, odgrywane
przez około 100-osobową grupę aktorów amatorów przyciąga liczną widownię. Co roku w 
Niedzielę Palmową przy wiejskiej świetlicy zbiera się kilkaset osób, by wspólnie z aktorami 
przeżywać wydarzenia sprzed 2 tysięcy lat. 

Budzewskie misterium należy do największych spektakli plenerowych w północno-
zachodniej części Mazur. W tym roku w główną rolę, czyli postać Jezusa, ponownie wcieli się
Grzegorz Kotowicz z Więcek. W biblijnych scenach zobaczymy także nowe postacie. Do 
Niedzieli Palmowej zostało już niewiele czasu. Ogrom pracy towarzyszący przygotowaniom 
widowiska to stały element wydarzenia. Przy świetlicy w Budzewie panuje wzmożony ruch 
związany z realizacją ogromnego i ważnego przedsięwzięcia.

— Przed nami jeszcze wiele, wiele pracy, musimy postawić kilka budowli do scen 
odgrywanych w świątyni, pałacu Heroda, u Piłata oraz przygotować scenografię, w której 
odbędzie się ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa — wylicza Stefania Wójcik. — 
Wszystko to wiąże się z wielogodzinną pracą wielu ludzi, Jesteśmy bardzo wdzięczni za 
każdą pomoc i każde ochotne ręce do pracy.

— Przygotowania do tegorocznego Misterium Pasyjnego zaczęły się kilka tygodni temu i są 
coraz bardziej intensywne — mówi Aneta Stankiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Budrach. — Tak duże wydarzenie wymaga koordynacji wielu działań, nad którymi czuwa 
Stefania Wójcik, kierownik Budzewiaków. Oprócz częstych spotkań teatralnych całego 
aktorskiego grona i przygotowania strojów, najważniejszą rzeczą jest przygotowanie zaplecza
organizacyjno-technicznego. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest nieformalna grupa: Zespół Budzewiaki, którym 
przewodzi Stefania Wójcik. Zespół działa w partnerstwie z lokalnym samorządem, 
miejscowymi społecznikami, przedsiębiorcami, Starostwem Powiatowym w Węgorzewie oraz
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Budrach.

— W Niedzielę Palmową zapraszamy do Budzewa nie tylko do wspólnego oglądania, ale 
przede wszystkim duchowego przeżywania głębokiego sensu ukrzyżowania i 
zmartwychwstania Bożego Syna - Jezusa Chrystusa — zaprasza koordynatorka, Stefania 
Wójcik. 
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