Węgojska Strużka wyróżniona
Zespół „Węgojska Strużka” może szczycić się honorowym tytułem „Przyjaciela Warmii”. Wyróżnienie –
statuetkę Copernicusa – odebrał 6 października na zamku w Lidzbarku Warmińskim.
Tytuł „Przyjaciel Warmii” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie „Dom
Warmiński”. Nadawane jest osobom, instytucjom, organizacjom wnoszącym wkład w rozwój Warmii. Jego
przyznawanie ma na celu popularyzację regionalnej tożsamości i kultury Warmii, a także uhonorowanie
osób i działań, które podnoszą atrakcyjność turystyczną regionu.
W czasie uroczystości na zamku w Lidzbarku Warmińskim „Węgojskiej Strużce” towarzyszył burmistrz
Biskupca, Kamil Kozłowski. – Nie miałem wątpliwości kogo nominować do tej nagrody. Działalność zespołu
prowadzonego przez Teresę Kacperską jest mi i wszystkim mieszkańcom naszej gminy doskonale znana.
Teraz przyszedł czas, by zrobiło się o nim jeszcze głośniej. W pełni na to zasługuje – mówił burmistrz
Biskupca.
Zespół powstał w marcu 2005 r. dzięki inicjatywie Teresy Kacperskiej. 22–25 lipca 2005 roku w Węgoju
został zorganizowany „Zjazd dawnych mieszkańców z kraju i zagranicy”. To na tę okoliczność w marcu
2005 r. rozpoczął próby. Danuta Prokopczuk z Bęsi, uczyła warmińskich piosenek członków zespołu. To ona
przywiozła pierwsze stroje warmińskie. Na ich wzór mieszkanka Węgoja Wiktoria Jagiełło uszyła nowe.
Repertuar zespołu to piosenki warmińskie, biesiadne, partyzanckie i kościelne, ale także gadki warmińskie,
inscenizacje obrzędów i tradycji, np. słynne „Rogole”. Członkowie zespołu są też głównymi wykonawcami
niezwykłej inscenizacji Drogi Męki Pańskiej odgrywanej każdego roku w Węgoju. Grupa śpiewa podczas
imprez, mszy, uroczystości kościelnych, ślubów, pogrzebów. Jest wizytówką swoich okolic.
Zespół odnosi liczne sukcesy, z ważniejszych wymienić należy: Grand Prix w Przeglądzie Pieśni
Patriotycznej i Żołnierskiej Mrągowo 2014, ranga festiwalu-ogólnopolska. Zespół został wytypowany do
otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej w Świetłogorsku (obwód
kaliningradzki) w 2015 r. Zespół „Węgojska Strużka” otrzymał I nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w XXVII Konkursie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach w 2012 r. Zespół włącza się
corocznie w organizację wielu wydarzeń mających na celu podtrzymanie regionalnej tożsamości. W
ubiegłym roku podczas Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku zainaugurował część oficjalną prowadząc
obrzędy warmińskie.
W tym roku Kapituła odznaczyła także : prof. Zbigniewa Puchajdę, Edmunda Kurowskiego, Jerzego
Szczudlika, Wspaniały Teatr Bez Nazwy, Andrzeja Fabisiaka, Tomasza Chwietkiewicza i Danutę Zielonkę.
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