X Imieniny Henryka za nami!

X Imieniny Henryka Henryki i Henrykowa już za nami! Ogólnopolskie święto przez dziesięć lat
ewaluowało w atrakcjach i estradowych występach. Mało kto dziś pamięta, że pierwsze Imieniny
odbyły się na skromnej scenie, a uczestniczyli w nich mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości
Gminny Lubań. Dziś, dzięki tej imprezie, nasza miejscowość znana jest niemal w całej Polsce.
Henryków oprócz swego święta ma jeszcze jedną dumę – cisa, najstarsze drzewo w Polsce. To
wiekowe drzewo odgrywa znaczącą rolę także w trakcie naszego święta, bowiem zasłużeni
Henrykowie podczas uroczystości sadzą młode cisy, które tworzą aleję cisową.
X Imieniny podobnie jak i poprzednie, zgromadziły licznie przybyłych gości z dalszych i bliższych
stron naszego kraju , aby wspólnie się bawić i świętować. Moc atrakcji jakie zapewnili organizatorzy
dwudniowego święta przyciągała fanów dobrej zabawy oraz lekkiej muzyki rozrywkowej.
11 lipca br. wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń wraz z sołtys Teresą Trefler rozpoczął zabawę
gorącym powitaniem licznie zgromadzonych uczestników. Był to również czas na wspomnienie
dziesięciu lat wspólnego świętowania, przypomnienie sław i zacnych Henryków, którzy byli z nami w
trakcie obchodów święta Henrykowa. Stali bywalcy henrykowskiej imprezy, a także wszyscy ci,
którzy byli u nas po raz pierwszy mogli również powspominać lata minionych Imienin oglądając
przygotowaną przez organizatorów wystawę zdjęć.
W sobotnie popołudnie mieliśmy również okazję obejrzeć występ dzieci i młodzieży z koła wokalnego
GOKiS oraz popis wokalny Moniki Czachary- lokalnej gwiazdy, która swe pierwsze kroki estradowe
rozpoczęła jako mała dziewczynka w zespole ludowym CISOWIANECZKI. Następnie publiczność
została porwana do wspólnego śpiewania przebojów Maryli Rodowicz, które serwował zespół SING
SING. Gwiazdą wieczoru tego dnia i rarytasem dla miłośników muzyki disco polo był występ zespołu
POWER PLAY, którego żywiołowa muzyka porywała publiczność do super zabawy. Świetny kontakt z
publicznością sprawił, że koncert pozostanie na długo w pamięci uczestników, a przebój „Co ma być
to będzie” stał się niewątpliwie hitem henrykowskiej sceny. Dla spragnionych tańców organizatorzy
przygotowali jeszcze dyskotekę z Muzycznym Radiem. Nocne szaleństwo na parkiecie licznie
zgromadzonych uczestników Imienin było przysłowiową wisienką na torcie tego święta.
Niedzielne radosne świętowanie rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja.
Tradycyjnie jak co roku, tuż po mszy odbyło się sadzenie cisów. Tym razem dokonał tego Henryk
Sławiński – prezes zarządu PTSM w Lubaniu. W tym roku odwiedziła nas również pani Henryka
Krzywonos – Strycharska, która świętowała z nami podczas VIII Imienin. Pani Henryka jest osobą
charyzmatyczną – mającą w sobie niezrównane pokłady empatii. Mieszkańcy Henrykowa cieszyli się,
że mogą gościć kobietę, która miała wpływ na historię naszego kraju.
Są imieniny muszą być i jubilaci. Tuż po ciepłym powitaniu Wójta i pani sołtys na scenę wkroczyli
więc wszyscy, którzy tego dnia obchodzili imieniny. Oprócz braw i hucznego Sto lat solenizanci
otrzymali pamiątkowe upominki. Ale cóż by to była za impreza bez tortu. Panie ze Stowarzyszenia
Rozwoju Henrykowa przygotowały słodką niespodziankę nie tylko dla bohaterów tego dnia, ale
również i dla widowni, czyli gości tegorocznych imienin. Po części oficjalnej, na henrykowskiej scenie
z muzycznym koncertem życzeń wystąpiły zespoły ludowe MARSIENKI, CISOWIANKI oraz
CISOWIANECZKI. Niewątpliwie wielką atrakcją tego dnia był pokaz taneczny wrocławskiej grupy
SHOW ART DANCE. Piękne dziewczyny w 5 odsłonach zaprezentowały różne style taneczne jak np.
samba, burleska, taniec hula. Zmysłowe, pełne kokieterii tańce cieszyły oko i były małym okienkiem

na świat tanecznej kultury.
Do tradycji już należy Turniej Sołectw między mieszkańcami Henrykowa Lubańskiego oraz
zaprzyjaźnionego Henrykowa z Gminy Ziębice. W okrągłą rocznicę obchodów nie mogło więc
zbraknąć i tego punktu w programie. W tym roku turniej nawiązywał do letniego wypoczynku i
odbywał się pod hasłem: Urlop w Henrykowie-czyli zmagania na wesoło. Muzyczna część tego
wieczoru z kolei, to występy grupy QUINTESS oraz zespołu AN DREO & KARINA, który porwał
widownię do wspólnego śpiewania niezapomnianych włoskich hitów AL BANO & ROMINA POWER.
Uświetnieniem muzycznych występów był wyśmienity popis zespołu PIĘKNI I MŁODZI. Grupa
wokalna znana z takich hitów jak „Niewiara” czy „Kocham się w tobie” była z pewnością hitem
tegorocznych obchodów. Publiczność szalała w trakcie koncertu i nawet opady deszczu nie ostudziły
entuzjazmu widowni. Prośby o bisy i głośne skandowanie nazwy zespołu były dowodem na to, jak
bardzo popularni i lubiani są to artyści. Świętowie zakończyliśmy wystrzałowo. Pokaz sztucznych
ogni był niezwykle efektowny, a widowiskowy napis X Imieniny Henryka zrobił na oglądających
ogromne wrażenie.
Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli organizację naszej imprezy: GAZ SYSTEM S.A. Operator
Gazociągów Przesyłowych, ZGIUK Lubań oraz Hotel Czocha.

