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Jesteś szalona w Woszczelach

Dużymi krokami zbliża się święto plonów w gminie Ełk. Imprezę zaplanowano na 15 września w
Woszczelach. Dożynki to dla rolników i mieszkańców gminy jedno z najważniejszych wydarzeń w roku.
– To dzień, w którym wspólnie świętować będziemy zakończenie żniw i całorocznej, ciężkiej pracy – mówi
Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Praca wykonywana na roli zasługuje na podziw i szacunek. Z tego
trudu korzystamy przecież wszyscy.
Podczas dożynek nie zabraknie konkursów dla dzieci i dorosłych, prezentacji artystycznych, a także
koncertów. Gwiazdą wieczoru tegorocznego święta będzie znany i lubiany zespół Boys na czele z liderem
grupy – Marcinem Millerem.
– W Woszczelach zagramy nasze największe przeboje, które znacie doskonale – zapowiada Marcin Miller.
– Na pewno usłyszycie „Jesteś szalona”, „Wolność” i wiele innych.
Dożynki będą tradycyjnie okazją do skosztowania smacznych potraw. Uczestnicy mogą liczyć m.in. na
pyszne kartacze, ale niektórzy sami przedstawią swoje umiejętności. Podczas festynu na wielkiej patelni
będzie gotowane leczo.
– Leczo, które przygotuje Teatr Kulinarny powinno wystarczyć dla około tysiąca chętnych – zapowiada
Edyta Wocial, dyrektor Centrum Kultury Gminy Ełk. – Gotowe powinno być około godz. 15.00. O tej
godzinie planujemy także pokaz dotyczące wypieku chleba.
– W Woszczelach zaplanowaliśmy pokaz rzemiosła, rękodzieła, miasteczko dla dzieci, prezentacje świetlic
gminnych i wyrobów regionalnych –– dodaje Tomasz Osewski. –Serdecznie zapraszam do wspólnego
świętowania i zabawy, nad którą patronat objął marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin.
Wstępny program dożynek:
12.00 – Msza Święta polowa na placu dożynkowym,
13.15 – oficjalne rozpoczęcie i powitanie przybyłych gości,
13.20 – blok folklorystyczny, zespoły: „Stradunianki”, „Zielona Dąbrowa”,
13.30, 14.15, 16.20 – grupa taneczna „Mażoretki”,
14.00, 16.35 – konkursy rodzinne z nagrodami,
14.30-– rozstrzygnięcie konkursów: na wieniec dożynkowy, równiankę, na najładniejsze
stoisko promocyjne sołectw Gminy Ełk, najsmaczniejszy chleb,
15.00, 15.45, 16.50, 17.45 – od ziarenka do bochenka – pokaz i historia chleba,
15.15, 17.15 – zespół folkowy „Trzy czwarte”,
16.00 – koncert zespołu „TataBand”,
18.00 – koncert reprezentacyjnego zespołu folklorystycznego „Kupalinka” z Mińska
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(Białoruś),
19.15 – koncert zespołu „Summer Night”,
21.00 – gwiazda wieczoru – „Boys”.

