W okresie świętojańskim, stanowiącym punkt przesilenia letniego, nawarstwiają się zwyczaje i obrzędy, których osią było dawniej święto sobótki.
Pod wysokim niebem czerwcowym, w najkrótszą noc w roku 21 – 22 czerwca (pierwszy dzień lata),
gdy dzień równa się z nocą , obchodzono Noc Świętego Jana – święto ognia i życia ,
zwaną w niektórych regionach – zwłaszcza na Mazurach – Nocą Kupały.
Świętowano zwycięstwo słońca, światła i życia nad nocą, ciemnością i śmiercią.
Tej nocy mocują się ze sobą dzień i noc, dobro ze złem, kłamstwo z prawdą .
Świętojańska noc to czas pełen tajemnic. Noc wspaniałych możliwości, spełnienia wszystkich marzeń, nawet tych najbardziej nieuchwytnych.
Tej nocy bowiem na jedną godzinę zakwita kwiat paproci, rosnący w zaciemnionych miejscach leśnych, którego jeszcze nikomu na świecie nie udało się odnaleźć.
Wierzono, że zakwitający na bardzo krótko w Noc Sobótki kwiat paproci daje moc widzenia wszelkiego rodzaju zaklętych skarbów.
Kulminacyjnym punktem obrzędowym była sobótka, czyli palenie ogniska,
któremu towarzyszyły dziarskie skoki przez ogień. Zabawy przy jego blasku trwały do białego rana.
Wierzono w oczyszczającą moc sobótkowego ognia.
Tradycją Nocy Świętojańskiej jest puszczanie do wody wianków uwitych z ziół i kwiatów.
Zwyczaj rzucania wianków przez dziewczęta był powszechny w całej Polsce, łączono go z wróżbą o losie dziewczyny, przeważnie zamążpójściem.
Uwite wianki puszczano do rzeki również w celu pozyskania życzliwości wody, ustrzeżenia przed powodziami.
"A teraz ten wieczór sławny Święćmy jako zwyczaj dawny
Niecąc ognie do świtania , nie bez pieśni, nie bez grania !!!"

Wójt oraz Rada Gminy Nowosolna
Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
zapraszają na

„SOBÓTKI – Noc Kupały”
POWITANIE LATA I WAKACJI

SOBÓTKOWY DZIEŃ SPORTU „ Młodzi w akcji !!! ”

26 czerwca 2011 r. (niedziela)
w plenerze Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Nowosolna w Byszewach (boisko sportowe)
na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

W PROGRAMIE :
godz. 13.00 Rozpoczęcie Towarzyskiego turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nowosolna - boisko sportowe w Byszewach
godz. 15.00 Rozpoczęcie Turnieju Siatkarskiego - boisko sportowe w Byszewach
godz. 15.00 Rozpoczęcie Turnieju Gry w Bule – plener Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

godz. 16.00

Rozpoczęcie uroczystości kulturalno – obrzędowej „Sobótki – Noc Kupały”
w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Prelekcja p. Aldony Plucińskiej – etnografa Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
nt. staropolskich tradycji i obrzędów związanych z Nocą Świętojańską
oraz występy gminnych zespołów śpiewaczych „Wiączynianka”, „Seniorki z Kalonki”, „Byszewianie”

17.30 Pokaz tańca współczesnego w wykonaniu młodzieży – GPCKiE
Uroczyste wręczenie Pucharów za udział w Turniejach Sportowych

18.00 WIDOWISKO OBRZĘDOWE W WYKONANIU ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA “ANILANA”
Korowód z pochodniami, puszczanie na wodę wianków
OGNISKO - wspólne śpiewy i zabawa przy ognisku z DJ-em Krisem, SZUKANIE KWIATU PAPROCI

