Spotkanie Opłatkowe – 14 grudzień 2013r.

Już po raz trzeci w Zagórzu odbyło się wspólne kolędowanie. Pomysł zrodził się
z potrzeby serca, w trosce o seniorów, osoby samotne, dotknięte niedostatkiem,
choć spotkanie adresowane było dla wszystkich mieszkańców Zagórza. W
zmienionej formule i scenerii graliśmy i śpiewaliśmy dla zgromadzonych i
zaproszonych gości. Nasze Betlejem, urządzone w budynku OSP, pękało w szwach.
Dla wszystkich przybyłych, przy odświętnie udekorowanych stołach, znalazło się i
miejsce i smaczne, wigilijne potrawy. Oświetlona choinka i święta rodzina
dopełniały scenerię świąteczną.
Uroczyste dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń odbyło się w rodzinnej,
świątecznej scenerii, przy blasku choinki i tradycyjnych melodiach kolęd.
Oprócz kolęd i pastorałek zgromadzeni mogli również posłuchać arii operetkowych
w wykonaniu Bogdana i Jarka Mucha.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólne kolędowanie i wysłuchanie
przygotowanego programu. Dziękujemy wszystkim wykonawcom, którzy z
wielkim zapałem i entuzjazmem przyjęli zaproszenia na ten szczególny wieczór i
swoją obecnością sprawili, że Spotkanie Opłatkowe w naszym niewielkim Zagórzu
było wydarzeniem niezwykłym i potrzebnym, przynajmniej dla osób na nim
zgromadzonych. Wyrazy podziękowania należą się Bogdanowi i Jarkowi Mucha za
cudowny wokal, Wiktorii Kosowskiej za śpiew i akompaniament na gitarze, Basi,
Zuzannie, Kasi, Gabrysi, Julii, Milenie i Basi za śpiew i recytację wierszy, a także
Rafałowi za akompaniament na skrzypcach. Dziękujemy Paniom z KGW oraz Pani
Teresie Malik. A przede wszystkim dziękujemy Pani Irenie Augustynek za
przepiękną oprawę muzyczną oraz zaangażowanie i pracę nad całokształtem
artystycznym spotkania.
Dziękujemy Panu Mieczysławowi Bolek za relację fotograficzną ze spotkania.
Dziękujemy wszystkim, bez pomocy których tego spotkania by nie było.
Dziękujemy sponsorom:
Lasom Państwowym - Nadleśnictwu Chrzanów,
Panu Januszowi Małeckiemu – Zakład Cukierniczy Chrzanów
Pani Ewie Galus prowadzącej sklep „Kubuś”,
Pani Elżbiecie Taborskiej prowadzącej sklep spożywczy w Zagórzu oraz
Pani Teresie Matuszewskiej prowadzącej Piekarnie Ekologiczną w Zagórzu.

Dziękujemy Panu Wójtowi za wsparcie finansowe gminy za udostępnienie
pomieszczenia do kolędowania, Pani Sołtys za przybycie i życzenia, ks.
Proboszczowi za kolędowanie razem z nami oraz za życzenia świąteczne.
Dziękujemy wszystkim
współorganizatorom
spotkania
za pomoc w
przygotowaniach.
Szczególne zaś podziękowania kierujemy do wszystkich obecnych na Spotkaniu
Opłatkowym Mieszkańców Zagórza.
Przemiła atmosfera spotkania sprawiła, że w dobrym nastroju można było
delektować się poczęstunkiem, podsumować mijający rok i powspominać...
Każdy uczestnik spotkania otrzymał drobny, ale miły upominek w postaci
kalendarza na 2014r.
Podziękowania, płynące z ust zgromadzonych świadczą o potrzebie takich spotkań,
dających radość i nadzieję na lepsze dni. Są potwierdzeniem pamięci o osobach
samotnych i seniorach. Są także motywacją dla nas do dalszej pracy.
SPZ

