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Kogutek pieje, gmina się śmieje
Przegląd Zwyczajów i Obrzędów Wiosennych i Wielkanocnych „Kogutek” zawsze wzbudza uśmiech,
bo jest znakiem, że mamy już wiosnę!

Prezentuje się „Teatrzyk Retro”

Ze sceny popłynęły wielkanocne pieśni

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią 3 kwietnia
w hali sportowej przy ulicy Wileńskiej odbył się XXIII Przegląd Zwyczajów i Obrzędów Wiosennych i
Wielkanocnych „Kogutek”.
Kilkunastu wystawców zabarwiło halę sportową kolorami wiosny, a kilkudziesięciu artystów
przeglądu zespołów działających
na terenie Gminy Oleśnica wypełniło ją dźwiękami tradycji, która
w naszej gminie jest nieustannie
pielęgnowana.
Na scenie gminne zespoły ludowe prezentowały swój tradycyjny
wiosenno-wielkanocny repertuar
opracowany specjalnie na tę okazję. Wśród występujących swój debiut miał powstały w czasie pandemii, działający pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury, zespół folkowy „Koper”, który - jak
twierdzą artyści z zespołu - zgodnie ze swą nazwą konserwuje i nadaje smak tradycji, by przetrwała
jak najdłużej.

Na scenie prezentowały się też
zespoły i grupy artystyczne z
terenu Gminy Oleśnica: „Kapela Smyki”, „Śpiewanki” – grupa
dzieci z Nieciszowa, „Karolinki”
z Bystrego, „Boguszyczanie” z
Boguszyc, „Zazula” z Poniatowic,
„Rzędowianie” z Boguszyc Osiedla, „Fajne Babki” z Boguszyc, kabaret „Polip”, „Ligocianie” z Ligoty
Wielkiej, „Pokolenia” z Ligoty Małej, „Teatrzyk Retro” z Ostrowiny,
„Wyszogrodzianie” z Wyszogrodu
i „Jarzębina” z Sokołowic
GOK przygotował również dla
gości wspaniałe warsztaty wielkanocne, podczas których każdy
mógł udekorować własną pisankę
i przygotować na Niedzielę Palmową własnoręcznie kolorową palmę.
Cudowna atmosfera panująca
wśród uczestników jarmarku zachęcała wszystkich do wspólnej
rękodzielniczej pracy.
Na stoiskach swoje ozdoby i potrawy wystawiły koła gospodyń
wiejskich z Bystrego, Boguszyc,

Wszechświętego, Ostrowiny, Poniatowic i Sokołowic.
Nad stołami wystawców pełnymi pięknych barwnych ozdób
wielkanocnych unosił się zapach
pysznych tradycyjnych specjałów.
Wśród smakołyków były oczywiście potrawy ukraińskie, które
nasze gminne KGW przygotowały
wspólnie z nowymi mieszkankami
gminy. Choć na początku spotkania stoły uginały się pod ciężarem
przygotowanych potraw – to do
końca jarmarku nie pozostał ani
okruszek. Takie wszystko było
smaczne!
- Cieszymy się, że nasza impreza
wprowadziła wszystkich uczestników w radosny czas oczekiwania
na Święta Wielkiej Nocy. Licznie
przybyli goście oraz uśmiechy na
ich twarzach są najlepszym potwierdzeniem udanej zabawy! Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
spędzili swój czas z nami - mówi
Monika Małobęcka-Wzgarda, dyrektor GOK-u.

Stragany przypomniały o nadchodzących świętach

Pani dyrektor zagrała na oryginalnym instrumencie

Wielkanoc to znak zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią.
Ta symbolika jest szczególnie ważna w obliczu tego, co dzieje się w tej chwili wokół nas.
Niech boskie odrodzenie będzie dla nas przykładem i motywacją do przejścia
przez obecne trudności życia codziennego.
Składamy Państwu życzenia spokojnych i zdrowych świąt, pełnych wzajemnej życzliwości,
która pozwoli z optymizmem spojrzeć w przyszłość.
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