RELACJA Z II PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK
Mimo, że święta już za Nami, to w powietrzu nadal czuć w tę magiczną moc Bożego Narodzenia.
Towarzyszące zewsząd kolędy pozwalają Nam choć na chwilę wrócić pamięcią do rodzinnej atmosfery Świąt
Bożego Narodzenia. Właśnie dlatego w niedzielę 6 stycznia 2013r., z inicjatywy Wójta Gminy Dębe Wielkie
Pana Krzysztofa Kalinowskiego oraz Radnych Gminy Dębe Wielkie – w szczególności Pani Renaty
Karpińskiej, Elżbiety Bober, Małgorzaty
Falińskiej oraz Agnieszki Woźnicy i radnego
Krzysztofa Górnika odbył się II Gminny
Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła
Nowina”. Swój udział w organizacji miał
również Pan Grzegorz Ruta, który dostarczył
i obsługiwał sprzęt nagłośnieniowy. Słowa
podziękowania należą się również Pani
Katarzynie
Rek,
która
przyjmowała
zgłoszenia do przeglądu oraz udekorowała
scenę oraz Emilii Rek, która opiekowała się
najmłodszymi uczestnikami i gośćmi.
Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 16 tej. W tegorocznej edycji udział wzięło 38 wykonawców
podzielonych na 4 kategorie wiekowe: Przedszkolaki, Uczniowie z klas 0-III, Uczniowie klas IVVI, „Gimnazjum, młodzież, dorośli grupy mieszane”. Tradycyjnie imprezę z dużym wdziękiem prowadzili
Renata Karpińska i Krzysztof Górnik.
Wykonawców oceniało Jury w składzie: Przewodniczący Jury –Wójt Gminy Krzysztof
Kalinowski, członkowie: Mirosław Siwki Vice Przewodniczący Rady Gminy, Krzysztof Rek – Dyrektor
Zespołu Szkół w Dębem Wielkim, Katarzyna Rosochacka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach, Danuta
Graboś nauczyciel w Szkole Podstawowej w Cygance i Pani Danuta Komarzecka nauczyciel w szkole
podstawowej w Rudzie. Jury oceniało dobór repertuaru, poczucie rytmu, intonację, własną interpretację/
aranżację oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Jako pierwsi rozpoczęli najmłodsi wykonawcy, którzy z dużym przejęciem i wdziękiem zaprezentowali
przygotowane kolędy i pastorałki. Również kolejni wykonawcy z dużym zaangażowaniem prezentowali
swoje umiejętności artystyczno-wokalne. Część uczestników wykazało się olbrzymim profesjonalizmem, co
licznie zgormadzona publiczność doceniała nagradzając wykonawcę gromkimi brawami. Po zakończeniu
wszystkich występów jury udało się na naradę. W tym czasie na scenie uczniowie ze szkoły Podstawowej w
Rudzie zaprezentowali bardzo ciekawe,
bajeczne jasełka przygotowane pod okiem
Pani Jolanty Zagożdżon. Przedłużające się
obrady jury widzowie wraz ze wszystkimi
uczestnikami wykorzystali na wspólne
kolędowanie. W końcu po burzliwej naradzie
Przewodniczący Jury ogłosił tegorocznych
laureatów.
Jak podkreślił wyłonienie
zwycięzców było bardzo trudne, bowiem
wszyscy
wykonawcy
zasługiwali
na
wyróżnienie. W tegorocznym Przeglądzie
kolęd i pastorałek nagodzeni zostali:
Kategoria Przedszkolaków:
I miejsce – Gabrysia Mazur za wykonanie pastorałki „Zagraj dziecku najpiękniejszą kołysankę”
II miejsce – Julia Wieczorek za wykonanie pastorałki „Bosy pastuszek”
III miejsce – Adaś Szwajkowski za wykonanie kolędy „Gdy śliczna Panna”

Kategoria uczniowie klas 0-III
I miejsce – Natalia Maciążek za wykonanie kolędy „Wśród nocnej ciszy”
II miejsce – Małgorzata Krzyżewska i Edyta Mazaj za wykonanie pastorałki „Nie miały Aniołki”
III miejsce – „Magdalena Puła i Aleksandra Chałupka za wykonanie kolędy „Dzisiaj w Betlejem”
Kategoria Uczniowie IV-VI
I miejsce – zespół w składzie Marysia Brzózka, Kinga Królikowska, Julia Kalinowska, Jakub Bany za
wykonanie kolędy Lulajże Jezuniu
II miejsce – Klaudia Karpińska za wykonanie pastorałki „Północ już była”
III miejsce – Joanna Westerlich za wykonanie kolędy „Mizerna cicha’
„Gimnazjum, młodzież, dorośli grupy mieszane
I miejsce – Izabela Majek za wykonanie pastorałki „Uciekali”
II miejsce – zespół w składzie: Julia Garbecka, Marta Nowicka, Paulina Smolak za wykonanie pastorałki „Tyle
kolęd”
III miejsce – dzieci i rodzice z przedszkola „ U cioci Ewy” za wykonanie pastorałki „Aniołek najładniejszy”.
Wszyscy uczestnicy odebrali pamiątkowe dyplomy, a najmłodsi uczestnicy również słodycze. Wyróżnieni
laureaci otrzymali statuetki grających aniołów. Podczas Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek został także
rozstrzygnięty konkurs na najlepsze przebranie. Wyróżnienia otrzymali: Franek Pudło za przebranie w
świąteczną choinkę, dzieci z Przedszkola gminnego w Dębem Wielkim, dzieci z Przedszkola u Cioci Ewy oraz
dzieci ze szkoły podstawowej w Rudzie. Nagrody książkowe przyznała Rada Gminy Dębe Wielkie. Nagrody
wręczały Radne Gminy Dębe Wielkie Pani Małgorzata Falińska oraz Pani Elżbieta Bober.
II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek okazał się niezwykłym widowiskiem artystyczno –muzycznym , które
zapadnie w pamięci wszystkim zgromadzonym a tradycja wspólnego kolędowania okazuje się być ciągle
pielęgnowana. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz gratulujemy, a organizatorom i dobrym duchom imprezy
serdecznie dziękujemy. Zapraszamy za rok!!!!!

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII- ZAPRASZAMY.

