POWIATOWA BIESIADA FOLKLORYSTYCZNA 2019
W sobotnie popołudnie, 12 października 2019r. Lututów stał się na jeden wieczór
stolicą powiatowego folkloru, ponieważ w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie odbyła
się doroczna Powiatowa Biesiada Folklorystyczna, impreza współfinansowana ze środków
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Wieruszowskiego w 2019 roku. Biesiada Folklorystyczna jest unikatowym zjawiskiem
kulturowym na skalę naszego regionu, ocalającym od zapomnienia muzykę, kulturę i tradycje
naszych przodków. Kultura folkloru jest częścią tej ziemi i miejsca w którym żyjemy,
mieszkamy i pracujemy. Jest produktem pracy muzyków i śpiewaków amatorów, którzy
z pasją pielęgnują wartości dziedzictwa kulturowego przekazywanego z pokolenia
na pokolenie. Ci ludzie twardo wrośli w ziemię swoich ojców aby nie zatracić tożsamości
i ze czcią dbać o kształt i wymiar kultury ludowej w lokalnym środowisku.
Na naszej lututowskiej scenie zaprezentowały swój dorobek artystyczny następujące
formacje muzyczne: gospodarze imprezy - nasza rodzima Kapela Ludowa „Lututowianie”,
oraz zaproszeni goście: Alicja i Oliwia z SPSK w Chojnach, zespół „Homer A&M Poślad”,
Kapela „Podpora Rodziny” z Dzietrzkowic, duet akordeonowy Grzegorz&Roman z Sokolnik
oraz Zespół Folklorystyczny z Sokolnik.
Po części artystycznej Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie wraz
z Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego Panią Agnieszką Polus, wręczyły występującym
kapelom i zespołom nagrody i podziękowania.
Oprócz muzycznej uczty dla ducha, była także uczta przy biesiadnym stole
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najróżniejszych tradycyjnych wędlin podarowanych nam przez lokalnych przedsiębiorców,
pysznych wieluńskich twarożków ze świeżymi ziołami, rozmaitych przekąsek oraz swojskich
ciast przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kopanin, nie zabrakło

także

aromatycznej jesiennej zupy z dyni z nutką masła i cynamonu.
Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna przy muzyce biesiadnej. Do tańca
przygrywały nam kolejno wszystkie kapele obecne na biesiadzie.
Za wszelką pomoc w przygotowaniu tegorocznej biesiady, za ogrom pracy i trud
włożony w organizację tego wydarzenia składamy najserdeczniejsze podziękowania

wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lututowie oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kopaninach.
Z całego serca dziękujemy także naszym wspaniałym Darczyńcom, którzy ufundowali
produkty na nasz biesiadny poczęstunek:
- Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu i Panu Prezesowi Markowi Kapica;
- Zakładom Mięsnym Marko Walichnowy, Pani Grażynie Marszałkowskiej;
- Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „Wędliny z Popieliny”, Panu Leszkowi Błaszczykowi;
-Zakładowi Mięsnemu „Borowina” w Broszkach, Państwu Podsiadłym ;
- Masarni „Brzozowiec”, Panu Radosławowi Świerczyńskiemu.

