IX Imieniny Henryka

IX Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa już za nami !!! W słoneczny weekend
12-13 lipca zebrali się mieszkańcy naszej gminy, by wspólnie świętować tą wieloletnią, wiejską
tradycję. Na wstępnie odbyło się uroczyste otwarcie święta - zebranych gości ciepłymi słowami
przywitali gospodarze imprezy – Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń oraz Sołtys Henrykowa Teresa
Trefler. Wspólna zabawa rozpoczęła się od koncertu młodych talentów, gdzie na scenie prezentowali
się najbardziej utalentowani mieszkańcy naszej gminy oraz grupa wokalna z Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim. Na henrykowskim placu wystąpiło wielu znanych i lubianych
artystów. Na początek na scenie pojawił się zespół DISCO FEVER - roztańczone lata 70-te, którego
muzyka porwała do tańca najbardziej zatwardziałych przeciwników wspólnych zabaw tanecznych.
Ciekawym punktem Imienin był występ Cisowych Babek, które w repertuarze Anny Jantar, rozbawiły,
ale także momentami wzruszały zgromadzoną widownię. W sobotnim programie znalazły się także
zespoły takie jak: ABBA COVER oraz BABYLON - Boney M. Cover Show - ich żywiołowe występy
sprawiły, że na scenie wybuchł wulkan energii, a na tłum wylała się lawa pozytywnych wibracji. Na
koniec, odbyła się zabawa taneczna, do której przygrywał zespół POKER z Bogatyni.
W niedzielę 13 lipca, tradycyjnie, jak co roku, tuż po mszy świętej, na placu kościelnym posadzono
drzewko cisowe. Gościem honorowym tegorocznej uroczystości był znany aktor telewizyjny,
serialowy Henio - Zbigniew Buczkowki (Henio w serialu „Dom”, Heniek w filmie „Przypadki Piotra
S.”, sierżant Heniutek w filmie "Nocne graffiti"). Natomiast w godzinach popołudniowych,
publiczność mogła bawić się z zespołem WĘDROWNE GITARY, grającym covery Czerwonych Gitar.
Poprzez bogaty repertuar popularyzujący największe przeboje oraz oryginalne brzmienie utworów
dawnych Czerwonych Gitar, zespół dostarczył wielopokoleniowej publiczności sporą dawkę dobrej
muzyki. Wieczorem wspaniałą zabawę i mega show zapewniły nam gwiazdy muzyki Disco Polo AFTER PARTY. Młody i charyzmatyczny zespół zgromadził pod sceną liczną grupę fanów, którzy
razem z zespołem brali udział we wspólnym wykonywaniu utworów grupy, takich jak : „Bujaj się”,
„Nie daj życiu się” czy „Tylko ona jedna”. Liczne emocje i porządną dawkę wrażeń zapewniła nam
także, mega gwiazda znana z przeboju "Żono moja " - zespół MASTERS. Wraz z artystą na scenie
pojawiły się tancerki, które bez chwili wytchnienia porwały tłum do wspólnych tańców a
zgromadzeni Panowie przy scenie dostawali wypieków na twarzy. Zespół dał z siebie wszystko, a
publiczność opuściła plac z uśmiechami na twarzy, nucąc jego piosenki. Nie był to koniec imprezy,
ponieważ gdy cała okolica zatonęła już w ciemnościach, przyszedł czas na spektakularny pokaz
sztucznych ogni.
IX Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa można uznać za udane - była
niezapomniana muzyka disco, fantastyczna zabawa, niepowtarzalna atmosfera, a oprócz wrażeń
artystycznych były i darmowe atrakcje - ściana wspinaczkowa, mega piłkarzyki, zawodnicy sumo i
wiele innych zabaw, które cieszyły się ogromną popularnością wśród uczestników. W czasie festynu
można było zjeść pyszny posiłek i inne smakołyki, a nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców
czuwała profesjonalna ochrona, policja i służby porządkowe.

Trzeba podkreślić, że organizacja tego rodzaju imprezy zyskuje coraz większą aprobatę społeczną,
czego odzwierciedleniem jest fakt, że z roku na rok zwiększa się napływ odbiorców nie tylko z terenu
naszej gminy ale również mieszkańców z innych miejscowości. Dziękujemy wszystkim uczestnikom
imprezy oraz współorganizatorom: Stowarzyszeniu Rozwoju Henrykowa Lubańskiego, Radzie
Sołeckiej, OSP z terenu Gminy Lubań, LZS z Henrykowa, partnerom oraz sponsorom, a wśród nich:
GAZ SYSTEM, ZGiUK Lubań, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Jałowcu, Czocha Hotel, Motel
Łużycki, Telewizja Kablowa KOMSAT, Przegląd Lubański, Ziemia Lubańska, Muzyczne Radio oraz
przedsiębiorcom prywatnym z terenu Gminy Lubań.
Zapraszamy na X jubileuszowe obchody Imienin Henryka 11-12 lipca 2015 roku.

