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Tworzą i śpiewają od 30 lat
Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej świętował w sobotę 7 października br.
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy Leszczynka z Wólki Grodziskiej. Okolicznościową
uroczystość zorganizowano, by docenić artystów, którzy od 30 już lat stanowią
wizytówkę grodziskiej kultury i mają spory dorobek. Przez ten czas popełnili
ponad 100 piosenek ludowych, biesiadnych, kolęd oraz napisali wiele
humorystyczno-satyrycznych wierszy i przyśpiewek. Swoją pracą i pasją
stanowią skarbnicę gminnego folkloru. Spotkanie odbyło się w budynku Szkoły
Podstawowej w Wólce Grodziskiej.
Ten radosny i podniosły czas świętowania, dzielili z Jubilatami zaproszeni goście:
reprezentanci władz gminnych, dyrekcja i pracownicy Ośrodka Kultury, rodzime
zespoły, jak również rodziny i sympatycy Leszczynki. Słowem tego wieczoru
czarował sam pan Czesław Drąg, który przyjął zaproszenie i podjął się
konferansjerki.
W imieniu Zespołu zebranych gości powitali Gospodarze - pani Anna Kulpa i pan
Stanisław Miś. Następnie Jubilatka akcentem muzycznym rozpoczęła
świętowanie. W poszczególnych zwrotkach piosenki przewijały się treści
związane z dotychczasową działalnością, jak również życzenia, by zespół trwał
jak najdłużej.
Nim Leszczynka została obsypana życzeniami i podarkami, zaproszeni koledzy z
branży artystycznej uhonorowali zespół tym samym towarem artystycznym. Z
własnymi utworami zaprezentowały się Grodziszczoki wraz z Kapelą oraz Wiola.
Następnie głos zabrali goście. Jako pierwszy wójt gminy Jacek Chmura, który w
mieniu własnym i samorządu wyraził wdzięczność za dotychczasową
współpracę. Podsumowując aktywność sceniczną zespołu wyrazami głębokiego
uznania, wspomniał o osobach, które swoją wiedzą, talentem i pracą przez te
wszystkie lata wspierały zespół i dbały o jego wysoki poziom artystyczny. Życząc
zdrowia i siły na kolejne twórcze lata, wręczył na ręce Gospodarzy kwiaty. Do
podziękowań i życzeń przyłączyli się zastępca wójta Arkadiusz Telka,
przewodniczący rady gminy Jerzy Gdański, sołtys Wólki Grodziskiej Krzysztof
Dąbek, radny Stanisław Mach, a z ramienia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka
Grodziska – Agnieszka Grzywna.
Upominki i ciepłe słowa popłynęły także z ust Katarzyny Mach-Wawrzaszek,
która jako dyrektor Ośrodka Kultury sprawuje nad grupą patronat formalny i
artystyczny. Powinszowania złożyły także obecne na uroczystości zespoły.
Upływające 30 lat to bez wątpienia bogata historia zespołu, pełna wspomnień z
lat młodzieńczych, niezapomnianych przeżyć, wrażeń. Dzięki talentom jej
członków przekłuta w znaczące sukcesy i nagrody. Historię tę wspominał w
krótkich dialogach z członkami zespołu pan Czesław Drąg. Wspomnienia
przywołały także archiwalne zdjęcia, jakie zespół otrzymał na pamiątkę.
Kończąc część oﬁcjalną wszyscy obecni zaśpiewali Leszczynce szczere „Sto lat”.
Oczywiście nie zabrakło jubileuszowego tortu, gromkich oklasków i
pamiątkowego zdjęcia. Radosny klimat uroczystości tworzyły wspólne rozmowy
przy zastawionych stołach, a także śpiewy i tańce przy akompaniamencie
zespołu Cool pa Band.
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