Piękna, słoneczna choć bardzo mroźna niedziela 29
stycznia 2012r zgromadziła w gościnnym Domu
Kultury w Chrośli młodszych i starszych wykonawców
–artystów, miłośników polskich kolęd i pastorałek. I
Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek odbył się dzięki
wielkiemu zaangaŜowaniu pomysłodawczyni imprezy
p. Renaty Karpińskiej – radnej Rady Gminy Dębe
Wielkie.
Organizatorami oprócz samej pomysłodawczyni był
Zarząd Domu Kultury w Chrośli oraz Stowarzyszenie
Przyjazne Dębe, swój udział w organizacji miał równieŜ Pan Grzegorz Ruta, dostarczył on
bowiem oraz obsługiwał sprzęt nagłośnieniowy. Warto w tym miejscu wspomnieć iŜ Przegląd
objął honorowym patronatem Wójt Gminy Dębe Wielkie.
JuŜ przed godziną 16.00 gościnne mury Domu Kultury stały się miejscem niezwykle
wesołym, a to za sprawą przybycia pierwszych młodych artystów, których z upływem czasu
zaczynało znacznie przybywać, ogólnie w konkursie wystąpiło 34 zespoły i soliści.
Uczestnicy i widzowie przyjechali z róŜnych części gminy Dębe Wielkie.
Imprezę prowadzili radni Rady Gminy Dębe Wielkie: Renata Karpińska i Krzysztof Górnik.
Jury w składzie: wójt gminy Dębe Wielkie – Krzysztof Kalinowski (przewodniczący),
dyrektorzy gminnych szkół – Jolanta Kościuch, Krzysztof Rek, Katarzyna Rosochacka,
Teresa Pogorzelska, Danuta Graboś (w zastępstwie p. Wiesławy Popławskiej) oceniało dobór
repertuaru, intonację, ogólne wraŜenie artystyczne, a takŜe znajomość tekstu.
Wykonawcy zarówno młodsi jak i starsi wykazali niezwykły profesjonalizm zarówno
w przygotowaniu występu jak i zaprezentowaniu swych umiejętności wokalnych i
artystycznych na scenie.. Jury nie miało łatwego zadania podczas dokonywania wyboru, nie
mniej jednak wyniki przeglądu przedstawiają się następująco
Zwycięzcy:
Kategoria do lat 6:
I miejsce – Blanka Brewczyńska i Ola Szulim z Przedszkola „U cioci Ewy” kolęda/pastorałka „Weseli Anieli”
II miejsce – Alicja Turkowicz kolęda/pastorałka „BoŜe
Narodzenie”
III miejsce – Piotr Nowak „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
Kategoria 6-12 lat:
I miejsce - Magdalena Puła kolęda/pastorałka „Jeden dzień
w roku”
II miejsce – Zespół „Igraszka” ze Szkoły Podstawowej w
Rudzie
III miejsce – „Kasia i zespół” kolęda/pastorałka „Kolęda”
Kategoria MłodzieŜ i Dorośli:
I miejsce – Ewa Rucińska kolęda/pastorałka „Cicha noc”
II miejsce – Paulina Cudnik „O gwiazdo Betlejemska”
III miejsce – Zespół Emilianki
Wszyscy uczestnicy odebrali pamiątkowe dyplomy (dzieci równieŜ słodycze) a Zwycięzcy
statuetki grających aniołów.
Podczas Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek został takŜe rozstrzygnięty konkurs
na najlepsze przebranie za kolędnika. WyróŜnienie otrzymało rodzeństwo Płochockich, dzieci
z przedszkola „U cioci Ewy” oraz Gabrysia Górnik. Nagrody ksiąŜkowe przyznała Rada
Gminy Dębe Wielkie. Nagrody wręczył pan Tomasz Ruciński oraz Pani ElŜbieta Bober.
I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek bez wątpienia moŜemy nazwać „niezwykłym
widowiskiem” artystyczno –muzycznym, które zapadnie w pamięci zarówno wszystkim
wykonawcom jak równieŜ widzom i słuchaczom. Dzięki pomysłowi i zaangaŜowaniu
organizatorów ta mroźna niedziela dostarczyła niezwykle gorących emocji. Wszystkim
bardzo serdecznie dziękujemy.

