DOBRE PRAKTYKI
GMINA WOJSŁAWICE
1. Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach:
W kręgu Wojsława

W dniu 19 lipca br. o godz. 1600 na placu targowym w Wojsławicach
rozpoczęła się I edycja - W Kręgu Wojsława. Pierwsza tego rodzaju impreza
jest po części kontynuacją Dni Jakuba Wędrowycza, została zorganizowana
przez Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach i sfinansowana z
programu PPWOW Program Integracji Społecznej.

Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół śpiewaczy „Majdanianki”
pod batutą Janusza Bogatki, a po nich odbył się pokaz w wykonaniu grupy
rycerzy z Lublina, który bardzo spodobał się publiczności. Następnie
zagrała kapela „Polesie” z Rozięcina pod kierownictwem Janusza Bogatki,
po niej solistka Czesława Mojsym. Kolejno wystąpiły z pokazem taoców
średniowiecznych dziewczyny przybyłe z rycerzami z Lublina. Po nich na
scenę wkroczył chór „Wojsławianie” na czele z Januszem Bogatko, po nich
zespół instrumentalny działający przy GCK w Wojsławicach. Następnie z
nauką taoca wystąpiły dziewczyny z rycerzami i osobami z publiczności.
W trakcie występów wszyscy obecni byli częstowani chlebem ze smalcem
z cebulką i czosnkiem oraz ogórkiem przez uczestników Warsztatów
Kuchni Regionalnej finansowanej z Programu Integracji Społecznej.
Ponadto wszyscy mogli przyjrzed się rycerzom, pracy kowali, garnkom
glinianym i pracom - scenografii horyzontu zawieszonym na drzewach.
Kolejno na scenie prezentowały się dzieci z warsztatów teatralnomuzycznych „Głagolki” i warsztatów tanecznych działające przy Gminnym
Centrum Kultury.
Dla występujących zespołów i zaproszonych gości w Domu Kultury czekał
poczęstunek w postaci szwedzkiego stołu przygotowanego przez
uczestników Warsztatów Kuchni Regionalnej pod kierownictwem mistrza
kuchni Elżbiety Sapiecha-Nizio. Na scenie wystąpili zaproszeni soliści:
Robert Kaczura i Joanna Furman. Na zakooczenie części artystycznej
odbyła się nauka taoca i pokaz fire-show w wykonaniu grupy z Lublina.

VIII Przegląd Piosenki Religijnej „Na zawsze chcę Tobie grad i śpiewad
Panie”

VIII Przegląd Piosenki Religijnej „Na zawsze chcę Tobie grad i śpiewad
Panie” odbył się w Wojsławicach 28 czerwca br.
W przeglądzie udział wzięły zespoły z archidiecezji lubelskiej, zamojskolubaczowskiej i sandomierskiej.
W kategorii zespołów młodszych (szkoły podstawowe) pierwsze miejsce
wyśpiewał „Tatuus Tus” z Szastarki. Drugie miejsce zajęły „Dzieci Maryi” z
Gościeradowa, a trzecie „Pomielone Nutki” z Zamościa.
Soliści młodsi zajęli następujące miejsca: I miejsce – Monika Słowioska z
Kraśniczyna, II miejsce – Oliwia Kuśmierz z Gościeradowa, III miejsce –
Zofia Kędra z Kraśniczyna. Natomiast Daria Zielioska i Magdalena Zielioska
z Wojsławic otrzymały wyróżnienie.
Z kolei w kategorii - soliści młodzieżowi zajęli następujące miejsca: I
miejsce – Emila Wagner z Wilkołaza, II miejsce – Jolanta Hyjek z
Gościeradowa, III miejsce – Weronika Wrona z Zdźannego, wyróżnienie –
Magdalena Skwarek z Białopola, Agnieszka Jemielniak z Gościeradowa,
Ewa Pleczuk z Uchao.
W kategorii zespołów starszych (gimnazja i szkoły średnie) Komisja
Konkursowa w składzie: Krystyna Radomska, Ks. prob. Zbigniew Kasprzyk i
Jolanta Jarosz przyznała trzy nagrody. Pierwsze miejsce dla zespołu
„Radośni Nadzieją” z Lubaczowa. Drugie miejsce zajął zespół „Angelus” z
Gościeradowa, a trzecie zespół wokalno-instrumentalny z Białopola.
Z kolei wyróżnienie otrzymał: „AVE” z Chełma.
W bieżącym roku gościem specjalnym był zespół „JOEL”. Po raz pierwszy
wzięli udział wierni Kościoła Ewangelickiego i Zielonoświątkowego.
Zorganizowanie przeglądu w tym roku było możliwe dzięki środkom
finansowym z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
Programu Integracji Społecznej.

2. Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Wojsławicach:
I Przegląd Twórczości Seniorów

W dniu 17 maja br. w Domu Kultury w Wojsławicach o godz. 1300
odbył się I Regionalny Przegląd Twórczości Seniorów. Był to pierwszy tego
typu przegląd zorganizowany w naszym regionie. Organizatorem był
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Wojsławicach. Przegląd został sfinansowany ze środków programu
PPWOW Program Integracji Społecznej.
W przeglądzie wzięło udział 6 zespołów i 3 solistów. Występom
przysłuchiwała się komisja konkursowa w składzie: Pani Jolanta PawlakPaluszek – Inspektor Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego
w Chełmie, Pani Jolanta Jarosz - Instruktor Gminnego Centrum Kultury
w Wojsławicach i Pan Wiesław Jędruszczak – Dyrektor GCK w
Wojsławicach.
Wyniki przeglądu przedstawiają się następująco. W kategorii zespoły:
I miejsce – chór „Złota Jesieo” z Wojsławic, II miejsce – zespół „Biesiada”
z Krasnegostawu, III miejsce egzekwo – „Mimoza” z Chełma i
„Majdanianki” z Nowego Majdanu. W kategorii soliści: I miejsce – Pani

Halina Radomska z zespołu „Majdanianki”, II miejsce – Pani Maria Bielecka
z zespołu „Mimoza” i III miejsce – Pani Jolanta Walczuk z zespołu
„Mimoza”.
Wszyscy uczestniczy przeglądu otrzymali od organizatora
pamiątkowe dyplomy i upominki.
Następnie wszyscy udali się do niedaleko oddalonej remizy strażackiej na
degustację potraw, gdzie odbywał się finał kursu gotowania „Smacznej
kuchni” również w ramach Programu Integracji Społecznej. Uczestnicy
kursu pod okiem Mistrza przygotowali 30 bardzo smacznych potraw, m.in.:
świeżonkę, zupę gulaszową, wątróbkę drobiową z jabłkiem
i ogórkiem, kuleczki wieprzowe w oczcie, sakiewki z warzywami i wiele
innych. Goście mogli spróbowad wszystkich tych pyszności. Panie, które
brały udział w kursie otrzymały certyfikaty ukooczenia kursu „Smacznej
kuchni”,

