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zapewne jeszcze mile będzie wspominany w naszym
sołectwie i gminie. Choć wydawać by się mogło, że jest to jedynie kolejny, spokojny i słoneczny dzień
złotej polskiej jesieni to nic bardziej mylącego. W Zagórzu bowiem już od tygodnia, a w tym dniu
szczególnie, trwały przygotowania do kolejnej, nietuzinkowej imprezy z cyklu Świat zaprasza, tym
razem: WIECZORU AUSTRIACKIEGO. Ten właśnie wieczór miał dla organizatorów szczególne
znaczenie z powodu obecności gości specjalnych z Austrii – gościliśmy ważnych przedstawicieli
urzędów państwowych z Grazu i Pischelsdorfu, miast partnerskich gminy Babice i Lokalnej Grupy
Działania Chrzanów. Gośćmi naszymi byli również przedstawiciele Urzędu Gminy Babice, Starostwa
Powiatowego w Chrzanowie, Lokalnej Grupy Działania w Chrzanowie, radni oraz sołtysi okolicznych
miejscowości. Swoją obecnością zaszczycili nas również duszpasterze naszej parafii. Było nam
szczególnie miło gościć redaktora tygodnika ziemi chrzanowskiej „Przełom”, a także mieszkańców
sołectwa Zagórze i okolicznych miejscowości. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Babice,
Pan Radosław Warzecha.
Spotkanie rozpoczęła przygotowana przez Agnieszkę Cielesta prezentacja multimedialna, prezentująca
Austrię „w pigułce” ze wszystkich możliwych stron. W ciągu godzinnej prelekcji pokazano i omówiono
najważniejsze walory geograficzne, przyrodnicze i turystyczne tego kraju. Starano się wskazać na
najważniejsze zabytki architektoniczne oraz miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO, pokazać obrzędy i tradycje narodowe czy lokalne (także te kulinarne), nie zapominając
również o ważnych postaciach i wydarzeniach z historii kraju.
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja współpracy polsko-austriackiej zaprzyjaźnionych gmin
partnerskich. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o genezie powstania gmin partnerskich, obecnej
współpracy oraz planach na przyszłość.
Druga część programu, specjalnie dla naszych gości, poświęcona była prezentacji kultury i jadła
polskiego. Końcowym, ale jakże pięknym elementem wieczoru był występ Bogdana Muchy oraz Pań z
Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzu. Po występie goście z Austrii zostali obdarowani pięknymi
kwiatami, ręcznie wykonanymi przez miejscową artystkę ludową Panią Janinę Kosowską. Ku uciesze zaś
podniebienia podano gorący żurek polski z kiełbaską i jajkami.
Dla wszystkich gości przygotowano austriackie potrawy i trunki. Można było spróbować między innymi
takich przysmaków jak: salzburskie kluski z kapustą (salzburger krautstatzen), austriacka sałatka
kartoflana (Kartoffelsalat), ciastka z Linzu oraz ciasteczka waniliowe (Kipferl). Był również, do
skosztowania z chlebem, często używany w Austrii i bardzo smaczny olej z pestek dyni nazywany
„czarnym złotem Styrii” oraz wyśmienite wino.
Impreza prowadzona była przy dźwiękach muzyki – zarówno klasyków austriackich, jak i muzyki
ludowej. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowane zostały przepiękne foldery, które każdy
mógł zabrać ze sobą do domu.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim organizatorom imprezy, których wspólny, połączony
wkład i wysiłek zaowocował tak wspaniałym spotkaniem. A organizatorami tego wieczoru byli:
Stowarzyszenie Przyjaciół Zagórza, Biblioteka Publiczna w Zagórzu, Ochotnicza Straż Pożarna w
Zagórzu, Koło Gospodyń Wiejskich w Zagórzu, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Wesoła jesień”
w Zagórzu oraz Klub Sportowy „Zagórzanka”.
Zdjęcia z wieczoru dostępne są na stronie internetowej www.spz-zagorze.pl

Do zobaczenia na kolejnej imprezie!

