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Zabrali im szynki i zapraszali na swoje wesele. Tak z uśmiechem swój wyjazd do Pensylwani
w Ameryce wspominają Urszula i Zbigniew Schulz. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Osiecznej wraz z żoną oraz kuzynostwem Anną i Krzysztofem Pogudz naprędce utwo-
rzyli zespół, by przez dwa weekendy praktycznie bez przerwy grać dla Polonii Amerykańskiej.
Jak to się stało?

Zagrali w Stanach

W Stanach Zjednoczonych w
niewielkiej wiosce Dolyestown jest
Sanktuarium Matki Boskiej Częs-
tochowskiej. To właśnie tam już od
ponad czterdziestu lat co roku od-
bywają się Polsko-Amerykańskie
festiwale. Księża zapraszają jeden
zespół z Polski, przygotowują pro-
gramy artystyczne przypominające
emigrantom ojczyznę, są też tra-
dycyjne polskie potrawy jak pie-
rogi, gołąbki, bigos.
- W ubiegłym roku był nasz

znajomy, w tym roku ojciec pro-
wincjał Krzysztof Wieliczko zapro-
sił nas – opowiada Zbigniew
Schulz.

Swój urlop poświęcili więc na
przygotowania. Ponieważ z kuzy-
nostwem nigdy nie grali musieli
zrobić kilka prób, przygotować
utwory, stroje ludowe.

A potem był już zakup biletów i
przygotowania do podróży. W USA
mieszka ich ciocia Jadzia Kozdra,
chcieli jej przywieźć coś z Polski.
Zabrali szynki. Ale na lotnisku w
Nowym Jorku te szynki im ode-
brano, nie wolno bowiem przewo-
zić żywności. Kontrole bagaży pod
tym względem są bardzo rygory-
styczne.

Na koncercie zostali bardzo
miło przyjęci.
- Graliśmy dwa weekendy. Im-

preza rozpoczynała się w samo
południe. Prezentowaliśmy bloki
muzyczne. Najpierw utwory z pol-

skiego wesela. Obok na drugiej
scenie dzieci prezentowały polskie
zwyczaje weselne, potem utwory
dożynkowe i znów dzieci robiły in-
scenizację, później były pieśni ko-
ścielne i różne. Po krótkim
odpoczynku wieczorem przygry-
wali do zabawy tanecznej. Na nie-

dzielnej mszy w Sanktuarium Ma-
ryjnym dla Polaków graliśmy i śpie-
waliśmy polskie pieśni.

Towarzyszyły im zespoły i
chóry z różnych zakątków Stanów
Zjednoczonych. Festiwal ma bo-
wiem na celu ukazać historię i zna-
czenie kultury polsko - amery-
kańskiej.

W pierwszy weekend przybyło
na festiwal 15 tysięcy ludzi. Im-
prezę obsługiwało 200 wolontariu-
szy.
- Zostaliśmy miło przyjęci. W

tamtejszej gazecie ukazał się wy-
wiad z nami. Ludzie chcieli poroz-
mawiać, zdarzali się też tacy,
którzy prosili o wizytówki, bo chcieli
żebyśmy zagrali na ich weselu,
albo innej rodzinnej uroczystości.

Wśród przybyłych na festiwal
byli Polacy ale i Amerykanie - to
miejsce nazywane jest amerykań-
ską Częstochową, duchową sto-
licą Polaków. W świątyni wisi kopia
obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Tam emigranci przyjeżdżają
z okazji większych i mniejszych
świąt kościelnych. Tam nawet nie
trzeba znać angielskiego, bo w
każdym miejscu słychać naszą oj-
czystą mowę.

ALDONA KORBIK

W sumie o ponad 100 książek
wzbogaciła się Biblioteka Pub-
liczna w Osiecznej i filia w Ką-
kolewie.

Ministerstwo Kultury i Sztuki
przyznało im datację na zakup wo-
luminów. Suma 5750 zł przezna-
czona jest na zakup książek z
różnych działów: naukowych, pub-
licystycznych, powieści dla mło-
dzieży, lektur szkolnych.

- Tę dotację dostajemy już od
kilku lat. Jej wielkość uzależniona
jest od kilku czynników takich jak
ilość czytelników, liczba wypoży-
czonych książek – mówi dyrektor
Alicja Dudzińska.

Przy okazji przypominamy, że
od pewnego czasu zmieniły się go-
dziny otwarcia biblioteki w Osiecz-
nej. Teraz jest ona czynna:
poniedziałek 11-17 , wtorek 10-15,
środa i piątek 12-18.

Noweksiążki

Złowili
Aż 40 osób wystartowało w za-

wodach wędkarskich o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna. Po zaciętej walce w
boju o większą i cięższą rybę zwy-
ciężył Karol Kręc z Klubu Danpol,
który złowił 6,3 kg ryb, II miejsce
zajął Paweł Chomski - 4,4 kg, na
trzeciej pozycji uplasował się Ry-
szard Dworacki z wynikiem 4,2 kg.
puchary wręczył burmistrz Stani-
sław Glapiak.

Sędzia główny Piotr Kośmider
serdecznie dziękuje wszystkim
uczestnikom zawodów za przy-
jemną i miłą atmosferę.

Na konkurs polegający na do-
pasowaniu nazwy ryby do ob-
razka wpłynęły cztery poprawne
odpowiedzi. Nagrody niespo-
dzianki ufundowane przez Polski
Związek Wędkarski Koło
Osieczna otrzymują: Katarzyna
Gorzelańczyk ze Świerczyny,
Sylwia Skorupka z Osiecznej,
Paweł Konopka z Grodziska i
Zbigniew Bujak z Wojnowic. Po
odbiór nagród zapraszamy do re-
dakcji - Urząd Miasta i Gminy
biuro nr 7.

Nagrodyza “obrazkiz rybką”


