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Kobieto, kobieto ...

Dzień Kobiet w naszej gminie na stałe wpisał się w kalendarz. Ta kultywowana tradycja
podkreśla ogromną rolę kobiety na każdym odcinku życia.
Jak każdego roku organizatorami gminnej uroczystości byli Wójt Tadeusz Górski, Rada
Gminy na czele z jej Przewodniczącym Mirosławem Kościem i GOK. Swój dzień świętowały Panie
z całej gminy. Nie było miejscowości, którą reprezentowały kobiety w różnym wieku. Każda z nich
na powitanie została obdarowana tabliczką czekolady.
Życzenia składane przez Wójta, Przewodniczącego Rady, Księdza Proboszcza Andrzeja
Jeżynę, starostę chełmskiego P. P. Deniszczuka oraz Przew. Komisji Oświaty R.G P. M. Kawałko
jednocześnie reprezentanta Wojewody Lubelskiego podkreślały rolę kobiety, jej zasługi dla rodziny
i narodu. Pod adresem Pań padło bardzo wiele jakże miłych i serdecznych słów. Przekazali je także
Marszałkowie Sławomir Sosnowski i Krzysztof Grabczuk.

Część artystyczna zachwyciła
wsz ystki ch obe cnyc h ni e tyl ko swoj ą
r óż n or od n oś c i ą , a l e p e rf e k c j on i z m e m
wykonawców. Orkiestra dęta pod batutą
P. Mariusza Cichosza przygotowała specjalny,
dotąd nie prezentowany repertuar, który
wzbudził wiele ciepłych uczuć. Przedszkolaki
za ur ocz yły o bec n ych na ur ocz yst oś ci
spontanicznością i wdziękiem. Ciepłym,
lirycznym głosem „czarowała” słuchaczy
Monika Pyclik i w pełni Jej się to udało.

Zespół gitarowy „Limonki” z GOK Rejowiec zagrał i zaśpiewał kilka lirycznych
piosenek.

By oddać atmosferę panującą na sali podczas występu zespołu „Arabeska” z Mircza, po
prostu brak słów. W pierwszej jego części zespół wykonał znane polskie piosenki z o miłości. Druga
część z repertuarem piosenek cygańskich zachwyciła bez reszty, rozbawiła całą salę i włączyła do
wspólnej zabawy. Cygańskie stroje Pań stanowiły ucztę dla oczu, zaś piosenki raj dla uszu.
Publiczność oklaskiwała występy na stojąco i zmusiła zespół do bisowania.

Podczas poczęstunku
przygrywała nasza Kapela „Sami
Swoi”, stwarzając rodzinną
atmosferę. Można było obejrzeć
wystawę obrazów P. Moniki
Wilk, artystki profesjonalnej
(ukończyła Wydział Artystyczny
U n i we rs yt et u M a ri i Cu ri e
Skłodowskiej), uczestniczki Międzynarodowych Warsztatów
Malarskich w Rejowcu. Warto podkreślić, że była to Jej pierwsza wystawa indywidualna. W sali
klubowej prezentowane były prace hafciarskie grupy Pań pracujących pod okiem instruktora GOK
P. Danuty Długosz.

Radosna, wspaniała atmosfera sprawiła, że Panie poczuły się naprawdę docenione, mogły
spędzić miło czas, na chwilę zapominając o codzienności.
W imieniu zgromadzonych słowa szczerych podziękowań dla organizatorów uroczystości
na czele z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy przekazała autorka artykułu
Janina Danielczuk

Warto zauważyć, że Dzień Kobiet
uroczyście obchodzony był w Gminnej
Bibliotece Publicznej oraz w Świetlicy
Wiejskiej przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Wólce Rejowieckiej.

W środę 9 marca w naszej bibliotece z okazji
Dnia Kobiet spotkały się wierne czytelniczki, aby
uczcić swoje święto. Dzień Kobiet przygotowałyśmy
wspólnie z biblioteką Szkoły Podstawowej.
Impreza odbyła się w kameralnej, ciepłej atmosferze,
przy kawie i ciastku. Miałyśmy okazję porozmawiać
i powspominać stare czasy. Nasze spotkanie było
tym bardziej miłe, gdyż wysłuchałyśmy pięknych,
żartobliwych wierszyków o kobietach. Zostały one
zaprezentowane przez uczniów S.P : Sawa Kuba,
Maziarczuk Miłosz, Głowacki Bartosz, Nowaczek
Mikołaj, Miazgowski Wiktor, Kniaziuk Adrian. Cel
został osiągnięty, każda z Pań wyszła od nas
z uśmiechem na ustach i bukiecikiem żonkili.
Teresa Kopniak, Iwona Borowska
i Bibliotece ...

Spotkanie w Wólce Rejowieckiej...

