GÓRECKIE KOLĘDOWANIE

Wieczorem 12 stycznia w sali OSP w Górkach odbyło się Góreckie Kolędowanie. Po raz czwarty
spotkaliśmy się by wspólnie śpiewać - oddając pokłon Dziecięciu przy dźwiękach przepięknych
polskich kolęd, pastorałek i piosenek bożonarodzeniowych. Zawitały do nas Rodziny z Górek i nie
tylko, kolędowały kochane Babcie i Dziadkowie, radowały się cudowne Dzieci oraz Przyjaciele. Każdy z
uczestników wydarzenia otrzymał śpiewnik autorstwa Joanny Leżachowskiej - miał więc możliwość
współuczestniczenia w twórczym działaniu Góreckich Kolędników oraz młodych artystów, którzy
dzielili się nabytymi umiejętnościami gry na różnych instrumentach.
Grały dla nas flety - Agatka Gałązka i Julia Bachleda, skrzypce - Amelia Jackiewicz, Edyta Mazaj wraz
ze swym Pedagogiem - panią Ulą, pianino - Asia Siwiec, Mateusz Chrulski, flet prosty - Adrian Banach,
śpiewały - Przedszkolaczki oraz Harcerze z Górek, Milenka Banach i Małgosia Krzyżewska,
akompaniowała na pianinie i gitarze - Anna Mazaj. Ponieważ do mikrofonu podchodziło wiele dzieci nie sposób wymienić wszystkich prowadzących śpiew - jedno jest pewne - średnia wieku
prowadzących nie przekraczała 18 lat!!!
Jedną z cech Góreckiego Kolędowania - jest wykonywanie muzyki na żywo oraz urozmaicanie tego
wydarzenia teatrzykami, scenkami, rekwizytami, instrumentami perkusyjnymi i własnoręcznie
wykonywanymi, strojami, a także gestykulacją. Tak też było i w tym roku - z teatrzykiem Cieni
ukazującym trzy sceny z Pisma Świętego: "Narodzenie", "Scena z Pasterzami", "Trzej Królowie" - jako
gwoździem programu.
Tegoroczne wydarzenie wspierało działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a patronatem
objął je Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim.
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Całość
prowadziła Anna Mazaj i Monika Bachleda.
Dziękujemy:
 Góreckiej Społeczności za obecność, śpiew i zaangażowanie
 Góreckim Strażakom za gościnność
 Pani Annie Piotrkowicz i Małgorzacie Piekarniak z Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem
Wielkim za wydruk śpiewników, plakatów oraz za nagłośnienie
 Wszystkim Artystom zaangażowanym w oprawę muzyczną
 Harcerzom za uświetnienie wydarzenia
 Pani Marcie Kąkol i Pani Ewie Gałązce za przygotowanie występu Przedszkolaków z Górek
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