Gala Kobiet Gminy Uchanie - GOK Uchanie 12 marca 2017
Wpisany przez Administrator
wtorek, 14 marca 2017 00:00 - Poprawiony wtorek, 21 marca 2017 11:34

"Gala Kobiet Gminy Uchanie", tak zatytułowany był tegoroczny program artystyczny
przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Zaprezentowany został przez zespoły
amatorskiego ruchu artystycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach i
artystów z zewnątrz dniu 12 marca 2017 roku.
Kultura jest ważną sferą działalności człowieka, dzięki której życie codzienne nabiera innych,
jaśniejszych barw. Pobudza i rozwija wrażliwość oraz ubogaca naszą osobowość.
Na
terenie naszej gminy mieszkają i pracują osoby, które od wielu lat społecznie lub zawodowo
zajmują się upowszechnianiem i propagowaniem kultury lokalnej. Za ich codzienną pracę na
rzecz rozwoju kultury należą się im gorące podziękowania. Aby uhonorować Kobiety, które w
szczególny sposób przyczyniły się do upowszechniania i rozwoju kultury w Gminie Uchanie,
przygotowaliśmy dla nich specjalne wyróżnienia w postaci statuetek o wizerunku kobiet. Nasza
statuetka przedstawia kobietę silną z zewnątrz jak metal, chcącą pokonywać wszelkie trudności
i wyzwania lecz lekka jak piórko w swej istocie, o czym świadczy niewątpliwie jej waga. Bo taka
jest właśnie Kobieta Kultury Gminy Uchanie. Z zewnątrz silna, w środku lekka jak jej myśli oraz
pełna zaangażowanego artyzmu. Statuetki specjalnie na tą okoliczność wykonała
własnoręcznie Pani Anna Wróblewska instruktorka plastyki w naszym Ośrodku. Tytuł i statuetkę
"Kobieta Kultury Gminy Uchanie" w tym roku otrzymały: Pani Maria Gumieniak - wójt Gminy
Uchanie, Pani Anna Król - emerytowana Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach oraz
Pani Hanna Suchocka - radna Rady Gminy w Uchaniach. Było to pierwsze rozdanie takich
nagród przyznanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach. Pragniemy kontynuować
następne edycje w kolejnych latach, ponieważ jest jeszcze wiele kobiet w naszym gronie, które
chcemy nagrodzić w przyszłości. Kobiet, które zasługują na miano "Kobieta Kultury Gminy
Uchanie".
Na uroczyście obchodzonym w Gminie Uchanie Międzynarodowym Dniu Kobiet, piękną
piosenką pt. "Odkryjemy miłość nieznaną" Alicji Majewskiej przywitała zgromadzoną widownię i
przybyłych gości Pani Anna Wróblewska instruktorka w Gminnym Ośrodku Kultury w
Uchaniach. W nową rolę, czyli konferansjera zapowiadającego artystów i prowadzącego
imprezę wcieliła się Pani Agnieszka Włodarczyk na co dzień wykonująca obowiązki głównej
księgowej w naszym Ośrodku. Niezawodna Orkiestra Dęta z Uchań pod dyrekcją Pana Jana
Rybczyńskiego uświetnia swoją muzyką każda organizowaną u nas uroczystość za co należą
im się ogromne podziękowania.
Jak co roku na organizowanym w naszym Ośrodku Dniu Kobiet, możemy liczyć na obecność
Pana Leszka Czerwonki wicestarosty Powiatu Hrubieszowskiego. Pan starosta w asyście Pana
Pawła Kłosińskiego pracownika starostwa, każdą Panią przybyłą w tym dniu na naszą
uroczystość obdarowali symbolicznym kwiatkiem w postaci goździka.
Gośćmi specjalnymi na tegorocznej uroczystości były wspaniałe dziewczyny obdarzone
anielskimi głosami z zespołu Mada-Bis, działającego przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki w Wojsławicach. Ogromne podziękowania dla Pani Magdaleny Wicińskiej instruktorki
zespołu oraz dziewczyn tworzących ten piękny z natury zespół za przyjęcie zaproszenia i
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uświetnienia swym śpiewem naszej uroczystości. Nie dość że piękne to jeszcze utalentowane.
:)
W dniu tak uroczystym na scenie naszego Ośrodka zaprezentowali się ponad to nasze rodzime
zespoły śpiewacze czyli Zespół Ludowy "Staszicowiacy" i zespół wokalno-instrumentalny
"Nadzieja". Instruktorem obu zespołów jest Pan Stanisław Wojczuk. Wystąpiły także
dziewczynki uczęszczające na zajęcia wokalne, które przygotował instruktor Pan Krzysztof
Jasiuk. Nie mogło również tego dnia zabraknąć występu naszych najmłodszych artystów, dzieci
tworzących grupy taneczne "Żabki", "Biedroneczki" oraz "Fantastic" z Uchań a także "Misie" z
Teratyna. Grupy pilnie trenuje i prowadzi Pani Elżbieta Szumiło. Duże zainteresowanie
wzbudziła wśród publiczności młodziutka, rozwijająca się wokalistka Dominika Szumiło
wykonując piosenkę pt. "Miasteczko cud" Agnieszki Osieckiej. Dawką dobrego humoru
obdarowali wszystkich przybyłych gości nasi zaprzyjaźnieni "rozweselacze" czyli Pan Leszek
Puchowski i Pan Dariusz Gromadzki. Każdego roku na obchodzony uroczyście w naszym
Ośrodku Międzynarodowy Dzień Kobiet otrzymujemy od Okręgowej Spółdzielni mleczarskiej w
Krasnymstawie produkty nabiałowe w postaci jogurtów i serków homogenizowanych za co
bardzo serdecznie dziękujemy. O produkty postarał się i dostarczył osobiście Pan Andrzej
Guzik członek Zarządu tejże Spółdzielni, a przeznaczone zostały na poczęstunek dla
wszystkich artystów występujących w tym dniu na scenie oraz przybyłej publiczności.
Dla każdej Pani w tym dniu dostępne było również stoisko firmy Avon, przy którym można było
uzyskać fachową poradę odnośnie doboru kosmetyków, otrzymać bezpłatnie katalog lub próbki
a także zakupić coś dla siebie.
Mamy nadzieję, że przedstawiając nasz program artystyczny wprowadziliśmy Panie oraz całą
zgromadzoną publiczność w wyjątkowo miły nastrój. Mamy nadzieję, że każdy kto był obecny
na tej uroczystości, wspominać będzie to spotkanie z uśmiechem na twarzy.
Do zobaczenia na kolejnej edycji Gali Kobiet i rozdaniu nagród "Kobieta Kultury Gminy
Uchanie" już za rok.
Zapraszamy do obejrzenia fotografii z tego wydarzenia --> TUTAJ
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