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Za nami SOBÓTKOWE cudaWIANKI. W Nowogardzie bawiliśmy się wyśmienicie, działo się
wiele: przez miasto przeszedł barwny korowód, oglądaliśmy występy grup folklorystycznych z
Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Czech oraz laureatów II Regionalnego Konkursu
Piosenki Ludowej „Piękna nasza Polska cała”. Zobaczyliśmy również wspaniałe widowisko
laserowo-pirotechniczne!
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29 czerwca, na placu Szarych Szeregów, tuż przy jeziorze - miała miejsce impreza plenerowa
„SOBÓTKOWE cudaWIANKI”. Mieszkańcy miasta zostali zaproszeni do zabawy przez
uczestników ludowego przemarszu – korowodu, który prowadził przez nowogardzkie ulice.
Gości, którymi byli: członkowie grup folklorystycznych z różnych zakątków Europy, laureaci
Konkursu Piosenki Ludowej „Piękna nasza Polska cała” oraz publiczność – powitali dyrektor
Nowogardzkiego Domu Kultury Aneta Drążewska oraz Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.

Na scenie zaprezentowali się: Perlynka z Ukrainy, Fritz-Reuter-Ensemble e. V z Niemiec, grupa
folklorystyczna „Děčka z Buchlovic", The MacLennan Scottish Group, Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Goleniowskiej „Ina”, zespoły Nowogardzkiego Domu Kultury: Wesoła Ferajna oraz
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca. Do późnych godzin wieczornych „Ania i Andrzej” snuli
muzyczne opowieści, dzięki którym zebrani mogli wspólnie biesiadować - śpiewać i tańczyć.
Było wiele dla ducha i ciała: muzyka, taniec, jarmark cudów, jadło i napitki, skakańce i
dmuchańce. Punktem kulminacyjnym imprezy było widowisko laserowo-pirotechniczne, które
dzięki połączeniu wrażeń wzrokowych i słuchowych wywołało niepowtarzalne emocje.

Podczas folklorystycznego spotkania wręczono nagrody laureatom II Regionalnego Konkursu
Piosenki Ludowej Piękna nasza Polska cała”. Rozstrzygnięty został również „Konkurs na
najpiękniejszy wianek sobótkowy”. Zwycięzca otrzymał tablet ufundowany przez Pizzerię
„Fantazja”

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom oraz uczestnikom imprezy. Podziękowania
kierujemy również w stronę sponsorów, bez których SOBÓTKOWE cudaWIANKI nie mogłyby
mieć miejsca w takim wymiarze - oraz wystawców, wśród których znaleźli się rzemieślnicy,
firmy oraz organizacje pozarządowe, jak Koło Numizmatyczne oraz Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków. Sponsorami wydarzenia byli: Pizzeria „Fantazja”, Sylwia Stokłos – zakład
zegarmistrzowski, Celowy Związek Gmin RXXI, firma „Jotes” – Józef Szymczak, skład drzewny
– Urszula Gabysiak, Joanna Szarek – pasmanteria, sklep „Natusia” – Grażyna Kułyniak,
Gospodarstwo Ogrodnicze – Dawid Wiśniewski. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz
Nowogardu Robert Czapla oraz Nowogardzki Dom Kultury.(mk)
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