„Zygmuntowiacy” świętowali 10-lecie
działalności
Rok 2016 dla członków Zespołu Seniora „Zygmuntowiacy” jest rokiem wyjątkowym, gdyż zespół
obchodzi 10- lecie swojego istnienia. 18 czerwca jego członkowie spotkali się w Sali Bankietowej „U
Lenarta” by wspólnie z zaproszonymi gośćmi świętować ten okrągły jubileusz. Zabawa na parkiecie
trwała do późnych godzin wieczornych.
Wyrazy szacunku, oraz uznanie dla działalności Zespołu, poprzez upominki i życzenia, wyraziły osoby
i instytucje współpracujące i współdziałające z „Zygmuntowiakami”.
Wśród nich przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, Starosta
Powiatu Łódzkiego Wschodniego Andrzej Opala, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Szostak. Na
jubileuszowym spotkaniu nie zabrakło sołtysa sołectwa Katarzynów- Zygmuntów Jarosława
Kłosińskiego, pojawili się także pracownicy Miejskiego Ośrodka w Koluszkach, jak również delegacje
zespołów seniorskich z Gminy Koluszki, a nawet z zaprzyjaźnionego Polskiego Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z Brzezin. Sale „U Lenarta” wypełniło wiele zaprzyjaźnionych z zespołem
osób.
Początek istnienia „Zygmuntowiaków” sięga roku 2006. Jego założycielami byli Teresa i Jan
Petrykowscy. Wywodzą się z Zygmuntowa, i stąd też zaczerpnięta została nazwa.
Obecnie zespół liczy 11 osób. Aktualnie na scenie występują: Teresa Petrykowska – kierownik
zespołu, Mateusz Kotynia – akordeon, Anita Kobierzycka – flet, Maria Kośla, Anita Jochan, Jadwiga
Małachowska, Paweł Jochan, Piotr Weiss, Elżbieta Mańkowska, Natalia Liśkiewicz, Zofia Zagrajek,
Maria Golińska.
Podczas jubileuszu każda z wymienionych osób otrzymała pamiątkową statuetkę z imieniem i
nazwiskiem. Uhonorowano także osoby, które we wcześniejszym okresie istnienia zespołu były z nim
związane.
Przy okazji jubileuszu warto wspomnieć, że zespół „Zygmuntowiacy” bierze udział w licznych
przeglądach, biesiadach, dożynkach, imprezach okolicznościowych, oraz uroczystościach
kościelnych. Poszczycić się może wieloma sukcesami i wyróżnieniami, które zdobył podczas
Przeglądów Artystycznych Klubów Seniora. Oprócz tradycyjnych wyróżnień na koncie zespołu m.in.
tytuł „Wesołego Rozśpiewajły ”
Obchody 10-lecia istnienia zespołu to chwila na refleksję. -Jubileusz to dla nas czas radości z tego co
już udało nam się osiągnąć, ale daje także motywację do dalszej pracy. Serdeczne podziękowania
kieruję do Piotra Petrykowskiego, oraz Marcina Francikowskiego za oprawę muzyczną imprezy.
Dziękuję również Annie Lenart za świetną organizację, oraz wyśmienity poczęstunek. Wyrazy
wdzięczności za uświetnienie jubileuszu zorganizowaniem przejazdu bryczką kieruję do Pana
Kucharskiego, oraz jego pomocnika – nadmienia kierownik zespołu Teresa Petrykowska.

