
Dzień Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie. 

 
 

 „Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów” to motto, tegorocznego Święta Kobiet, 

zorganizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie w niedzielę 6 marca. 

Impreza rozpoczęła się tradycyjną lampka szampana, po czym życzenia wszystkim Paniom 

złożyli: Wójt gm. Lututów p. Marek Pikuła oraz Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego 

w Lututowie p. Marian Fita. 

Wójt gminy zwracając się do szczególnych w tym dniu gości powiedział: 

  „Drogie Panie to Wy  jesteście solą tej ziemi bez względu na to ile macie lat.  

To Wy wychowujecie  nowe pokolenia,  to Wy wspieracie swoich mężczyzn a czasem ich 

kształtujecie, wnosicie w życie rodziny uśmiech, radość i ciepło nic nie żądając w zamian.  

To od Was wszyscy oczekują cierpliwości, miłości i  zrozumienia . To Wy wspieracie swoje  

dzieci,cieszycie się wnukami, jesteście wiernymi i lojalnymi przyjaciółmi. 

Dlatego dzisiaj korzystając z tego dnia chcę Wam wszystkim złożyć wyrazu szacunku  

i podziwu.  

Życzę Wam abyście odnalazły: w ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich Wam osobach 

siłę i piękno ,w otaczającym świecie radość  a w sobie miłość.  

Czerpcie z życia pełnymi garściami, delektujcie się każdą chwilą i spełniajcie marzenia”. 

Po tych jakże pięknych w swej treści życzeniach Zespół „LUTUTOWIANIE”wyśpiewał 

naszym paniom i panom obecnym na uroczystości życzenia układające się jak kwiaty  

w wielobarwny bukiet nie szczędząc również żartobliwych skeczy na temat kobiet. 

Niewątpliwą atrakcją niedzielnego święta był debiut muzyczny dziewczynek: Oliwii  

i Alicji. Małe artystki zagrały dwa utwory instrumentalne przepełnione dziecięcą radością. 

Organizatorzy imprezy pamiętali również o słodkim upominku dla gości. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy paniom i panom za udział w uroczystości, życzymy 

wszystkim paniom z okazji ich święta zdrowia,szczęścia i pomyślności. Pamiętajcie żeby  

w tej pędzącej codzienności zatrzymać się choć na chwilę i zrobić coś miłego dla siebie. 

Zapraszamy na kolejne imprezy, które dzięki waszej obecności mogą być realizowane  

w Gminnym Ośrodku Kultury.  

 

Aleksandra Kalus 


