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Spotkania z foklorem w Sza³kowie
31.07.2018.

W ostatni± niedzielê lipca, mieszkañcy Sza³kowa, okolicznych wsi, I³awy, a tak¿e liczni tury¶ci mieli okazjê ogl±daæ,
s³uchaæ i podziwiaæ zespo³y folklorystyczne z województwa warmiñsko-mazurskiego na odbywaj±cym siê ju¿ po raz 21.
Festiwalu &bdquo;Spotkania z Folklorem&rdquo;.Mimo bardzo dynamicznie zmieniaj±cej siê pogody atrakcyjna
formu³a imprezy przyci±gnê³a do Sza³kowa du¿± grup± fanów folkowego grania.
Uroczystego otwarcia dokona³ wójt gminy I³awa Krzysztof Harmaciñski wraz wicestarost± powiatu i³awskiego
Stanis³awem Kastrau, so³tysem Sza³kowa Januszem ¦widziñskim oraz prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Sza³kowa
Paulin± Kasprzyck±. G³os zabra³y, obecne równie¿ na imprezie, Pos³anka na Sejm RP El¿bieta Gelert oraz radna
sejmiku warmiñsko-mazurskiego Bernadeta Hordejuk. S³owo powitania do zebranych skierowa³a tak¿e Gra¿yna
Piêkos &ndash; dyrektor GOK Laseczno.
Na Festiwalu wyst±pi³y zespo³y: &bdquo;Gosposie&rdquo;, &bdquo;Pas³êczanie&rdquo;, &bdquo;Dzieci Ziemi
I³awskiej&rdquo;, &bdquo;Pomerania&rdquo;, &bdquo;Kalina&rdquo;, &bdquo;Ostródzianie&rdquo;,
&bdquo;Szuwary&rdquo;, &bdquo;Mozaika&rdquo;, &bdquo;Ela i Kapela&rdquo;, &bdquo;Morawa&rdquo; oraz
&bdquo;Sami Swoi&rdquo;. Ka¿dy zespó³ bior±cy udzia³ w przegl±dzie otrzyma³ pami±tkowy dyplom oraz
p³askorze¼bê (tzw. Laseczniankê).
Na uwagê zas³uguje podnios³y charakter imprezy, okraszony scenografi± w barwach narodowych i wspó³nym
¶piewaniem przez wykonawców i publiczno¶æ pie¶ni patriotycznych. W ten sposób organizatorzy chcieli uczciæ obchody 100lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci.

Podczas imprezy swoje 70. urodziny obchodzi³ cz³onek zespo³u &bdquo;Gosposie&rdquo; Micha³ Stadnicki. Z tej
okazji wójt gminy oraz dyrektor GOK wrêczyli jubilatowi okoliczno¶ciow± statuetkê oraz kwiaty. Nie zabrak³o równie¿
tradycyjnego &bdquo;Sto lat&rdquo;.
Przegl±dowi towarzyszy³y warsztaty rze¼biarskie, które cieszy³y siê bardzo du¿ym powodzeniem, nie tylko w¶ród
najm³odszych. Spo¶ród licznych atrakcji nie zabrak³o równie¿: kramów z rêkodzie³em artystycznym, &bdquo;swojskiego
jad³a&rdquo;, kiermaszu z ciastami, gier i zabaw dla dzieci i doros³ych.
Na zakoñczenie imprezy zosta³a wylosowana nagroda publiczno¶ci, któr± w tym roku zdoby³ zespó³ "Dzieci Ziemi
I³awskiej". Organizatorami Festiwalu byli: Gmina I³awa, Starostwo Powiatowe w I³awie, Stowarzyszenie Przyjació³
Sza³kowa &bdquo;Agro-Tur&rdquo;, Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie, Rada So³ecka Wsi Sza³kowo oraz Ko³o
Gospodyñ Wiejskich Sza³kowo.( za www.gmina-ilawa.pl)

http://www.goklaseczno.pl
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