ADWENT NA GOŚCIŃCU 2019

W adwencie, przedświątecznym czasie warto zatrzymać się, zobaczyć wokół siebie innych
ludzi czy spędzić więcej czasu z najbliższymi….
W tym roku kolejny raz daliśmy naszym mieszkańcom możliwość spędzenia czasu i chwili
wytchnienia i natchnienia w codziennym pędzie. W ramach akcji „Adwent na Gościńcu”
zaprosiliśmy na kilka wydarzeń, które miały nam przypomnieć o tym, jak wielką wartością jest
czas spędzany razem i jak dużo daje on radości.
- 12 grudnia spotkaliśmy się w gminnym przedszkolu, gdzie dzieci wzięły udział w
interaktywnym przedstawieniu "Pomocnik Świętego Mikołaja" w wykonaniu warszawskiego
Teatru Czarodziej.
- 14 grudnia odbyły się warsztaty piernikowe, gdzie dzieci, przy niewielkiej pomocy rodziców
dekorowały pierniczki, którymi mają ozdobić świąteczne choinki w domach. Warsztaty
prowadził Olek Multan, tegoroczny finalista MasterChef Junior oraz mieszkaniec naszej
gminy.
- 15 grudnia w kościele parafialnym w Dębem Wielkim zabrzmiały ligawki. Niegdyś tradycja
grania na ligawkach, była bardzo popularna na Wschodnim Mazowszu. Na ligawkach grano
przy studniach i rzekach, aby ich donośny dźwięk roznosił się i przypominał o zbliżającym się
przyjściu Pana.
Tego samego dnia spotkaliśmy się wieczorem w Domu Kultury w Chrośli na niezwykłym i
niepowtarzalnym koncercie. W świątecznej scenografii, w otoczeniu żywych choinek (z
Plantacji Choinek Wrotnów) wzięliśmy udział w prawdziwej duchowej uczcie.
Przed koncertem głównym, wystąpił Zespół Artystyczny GOK, który przygotował wyjątkowy
prezent. Dębskie artystki wykonały dwa utwory, które powstały dzięki połączeniu twórczości
naszej lokalnej poetki Marii Korejwo i instruktorki GOK-u Anny Mazaj, która skomponowała
muzykę do utworów pani Marii. Tekst i zapis nutowy utworów został przekazany jako pamiątka
dla Artystów z dębskiej ziemi.
Duet Natalii Niemen i Michała Zatora wprowadził magiczny, świąteczny klimat. Artystka, przy
akompaniamencie skrzypiec i harfy śpiewała tradycyjnie polskie kolędy oraz inne świąteczne
aranżacje. Bardzo szybko słuchacze stali się współwykonawcami i kołysząc się na widowni w
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rytm muzyki, śpiewali wspólnie z artystami: Dzisiaj w Betlejem, Cicha noc, Gdy śliczna
Panna... Nie zabrakło również dźwięcznych kolęd z innych zakątków świata.
Przed i po koncercie można było zakupić przepiękne rękodzieło i wyroby artystyczne na
świątecznym kiermaszu.
Dziękujemy:
Zarządowi Domu Kultury w Chrośli za udostępnienie Sali.
Mediom za objęcie patronatu: Radio dla Ciebie, Tygodnik Siedlecki, Co słychać, Nowy Dzwon.

