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Choszczno - Sobótka ma już swój klimat
26.06.2014.

CHOSZCZNO. Niewątpliwie największym wydarzeniem Choszczeńskiej Sobótki 2014 był koncert
Margaret. Młoda piosenkarka, która swoją karierę rozpoczęła w choszczeńskiej szkole muzycznej
przyciągnęła na plażę miejską kilka tysięcy widzów. &ndash; Moim zdaniem swoisty klimat tej imprezie
nadał Choszczeński Festiwal Smaków, na którym główne nagrody zdobyły rzeckie pierogi z nutką mięty,
wardyńska nalewka i porzeczkowiec ze Zwierzynia. Spróbowałam i zapewniam, że wszystko było pyszne
&ndash; mówi MARIA WOLLE z Wolsztyna. Pochwaliła się, że na naszej sobótce była już po raz czwarty.

Choszczeńska Sobótka 2014 przebiegła w klimacie Choszczeńskiego
Festiwalu Smaków, warsztatów, imprez sportowych, w tym biegu z okazji
730-lecia Choszczna i koncertów. Te ostatnie zdominowała Margaret (fotoreportaż z koncertu tutaj) , ale
na scenie zobaczyliśmy i usłyszeliśmy też kilkanaście wokalistów i
zespołów pochodzących z naszej gminy. Dużo braw zebrał ukraiński zespół
"Kozackie Zabawy", który przyjechał do Choszczna aż z Kijowa. - Niewiele
brakowało, a nie dotarliby do Polski. Wizy otrzymali dopiero kilka dni
przed wyjazdem. Kiedy w 1990 roku powstawał zespół prasa pisała, że
otworzyli wrota do przeszłości, do historii. W ich repertuarze ta
historia jest obecna, oczywiście we współczesnej interpretacji &ndash; mówił MAREK SYRNYK,
wiceprezes zarządu głównego Związku Ukraińców w Polsce. Podkreślił, że
choć &bdquo;Kozackie Zabawy&rdquo; w swoim dorobku mają wspólny koncert z brytyjskim
zespołem &bdquo;Black Sabbath&rdquo;, to w Choszcznie pokażą stepową Ukrainę,
kozackie pieśni, czyli te, których chętnie słuchamy i śpiewamy.

Na choszczeńskiej sobótce po raz pierwszy zaprezentowali się szachiści z
klubu UKS Skoczek i choć padający deszcz i silny wiatr wybitnie im
przeszkadzały, to jednak dopięli swego. Pokazali, że nie tylko
kształtują charaktery, ale także potrafią zorganizować świetne imprezy. &ndash;
Głównym celem naszej obecności jest pozyskanie nowych członków &ndash;
tłumaczył wiceprezes OSKAR ROSŁON. W turnieju gry błyskawicznej &bdquo;O Kwiat Choszczeńskiej
Paproci&rdquo; triumfował SEBASTIAN MATUL z Myśliborza, który wyprzedził ERYKA ŁUKJANA i
KRZYSZTOFA SIELICKIEGO
(obydwaj z Choszczna). Niestety padający deszcz sprawił, że trzeba było
przerwać turniej tenisa ziemnego. Za to pogoda nie przeszkodziła w
przeprowadzeniu pokazu kajak polo, zawodów pływackich i wędkarskich oraz
biegu z okazji 730-lecia Choszczna. Te trzy ostatnie imprezy opisujemy
na naszej stronie w odrębnych artykułach. Tu warto tylko podkreślić, że
dzięki wsparciu PAWŁA CZAPIEWSKIEGO, po raz pierwszy w naszym
mieście do wspólnego biegu wystartowało tylu dorosłych choszcznian.
Paweł przygotowuje się do przebiegnięcia maratonu i zaprasza do
wspólnego biegania, a my już przygotowujemy się do biegu z okazji
731-lecia Choszczna. Może za rok pobijemy uzyskane w sobotę 1054
kilometry i 920 metrów?
Jak już wspomniała na wstępie MARIA WOLLE z Wolsztyna,
choszczeńskiej sobótce swoistego klimatu dają stoiska, na których swoje
wyroby, potrawy, ciasta i napoje prezentują sołectwa i Koła Gospodyń
Wiejskich. Tym razem odbywało się to pod hasłem &bdquo;Choszczeński Festiwal
Smaków&rdquo;. GRAŻYNA SZUSTAK, CECYLIA SZOTT, BARBARA BASISTY, GRAŻYNA
LEWANDOWSKA, KAZIMIERA SZCZEPANIUK, KRYSTYNA HŁADUNIUK, RENATA GÓRAZDA,
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BOŻENA WIERUCKA i KRZYSZTOF MAZURKIEWICZ w wywiadach dla
telewizji E-cho zapraszali do stoisk z Kołek, Korytowa, Stradzewa,
Suliszewa, Wardynia, Zwierzynia, Rzecka i Zamęcina. Stowarzyszenie LGR
&bdquo;Partnerstwo Jezior&rdquo; częstowało uczestników wędzoną rybą, a na stoisku
Piekarni &ndash; Cukierni MARIOLI i ANDRZEJA ŁUKSZÓW można było
posmakować m.in. słynnej strucli z makiem. W konkursie na najlepsze
pierogi ruskie wygrały pierogi z nutką mięty przygotowane przez sołectwo
Rzecko, na najlepsze ciasto i słodkości &ndash; porzeczkowiec autorstwa KRYSTYNY HŁADUNIUK
ze Zwierzynia, a wśród napojów nie miała sobie równych nalewka z
Wardynia. Po koncercie Margartet obejrzeliśmy pokaz ogni w wykonaniu
choszczeńskiej grupy Ardenti i szczecińskiej Solem Nox. - Mnie
najbardziej cieszy to, że w organizację tego przedsięwzięcia włączyło
się dużo organizacji, stowarzyszeń, firm, sołectw, kół gospodyń i osób
prywatnych. Z osobistym podziękowaniem postaramy się dotrzeć do każdego z
nich, a tymczasem dziękujemy za wykonanie dobrej roboty i zapraszamy do
udziału za rok - podsumowuje całość burmistrz ROBERT ADAMCZYK.
Tadeusz Krawiec

Organizatorami Choszczeńskiej Sobótki 2014 byli:

Urząd Miejski w Choszcznie, Choszczeński Dom Kultury i Centrum-Rekreacyjno Sportowe w Choszcznie.

Partnerzy, sponsorzy i wspierający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Choszcznie,
Sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich: Kołki, Korytowo, Stradzewo,
Suliszewo, Wardyń, Zwierzyn, Rzecko, Zamęcin; Piekarnia &ndash; Cukiernia
MARIOLA i ANDRZEJ ŁUKSZO, Polski Związek Wędkarski Koło nr 1 w
Choszcznie, UKS Foka, UKS Skoczek, Obróbka Drewna TOMASZ ZIENDA, MOSW
Choszczno, E-CHO, GBS Choszczno, Choszczeńskie Przedszkola, SP nr 3 w
Choszcznie, SP nr 1 w Choszcznie, SP w Korytowie, SP w Sławęcinie,
ChoszcznoBiega, PAWEŁ CZAPIEWSKI, Żłobek Ancymonek, Bank BPH Partner
placówka w Choszcznie, MP Saller, MOTOMANIA serwis motocyklowy, Lider
Pojezierza, Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, Sklep Sportowo Turystyczny
&bdquo;GUMMA&rdquo;, JERZY GUMULISKI, ROLAND GALIŃSKI Garlsberg Polska, ADAM
KRZYŻANOWSKI Radio Złote Przeboje, Koło Diabetyków w Choszcznie,
BOGUSŁAW KUNOWSKI, ANETTA BIKOWSKA, ANNA FIC-ŁASOWSKA, Klub Żołnierski
12 BZ w Choszcznie, KPP w Choszcznie, Państwowa Szkoła Muzyczna w
Choszcznie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.
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