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Śpiewanie kolęd i pastorałek to jedna z najpiękniejszych, długowiecznych polskich tradycji. Nasz festiwal kolęd także ma już
swoją XII-letnią tradycję. W tym roku do konkursu zgłosiło się 37 solistów i 7 zespołów działających na terenie gminy Opole
Lubelskie. Przesłuchania odbyły się w dn.15.01.2014r. Uczestnicy, którzy tego dnia najlepiej zaprezentowali się przed komisją
konkursową, zostali nagrodzeni i wystąpili w niedzielę, podczas koncertu laureatów. Największy aplauz zdobyły „Rozśpiewane
Przedszkolaki” z Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim. Maluchy swoim śpiewem i pięknymi strojami urzekły publiczność,
komisję konkursu oraz dyrektora Opolskiego Centrum Kultury, który przyznał im specjalną nagrodę Dyrektora OCK.
Fundatorami nagród jak co roku byli: Gmina Opole Lubelskie, Parafia Rzymsko-katolicka w Opolu Lubelskim, a także Opolskie
Centrum Kultury.
Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu była kapela góralska Jontki. Artyści swoim koncertem, nostalgiczną muzyką, od czasu
do czasu stosownym góralskim żartem, przenieśli licznie zgromadzoną publiczność w polskie góry.
W tym roku, w gronie laureatów występujących jako soliści, znaleźli się:
Maja Gołębiewska, ZS nr 1, opiekun: Barbara Kania (I miejsce w kat. soliści klas I-III),
Mikołaj Pruchniak, ZS nr 1, opiekun: Anna Kłak (II miejsce w kat. soliści klas I-III),
Kamila Superson, ZS nr 2, opiekun: Beata Złotucha (III miejsce w kat. soliści klas I-III),
Joanna Mazurkiewicz, ZS nr 1, opiekun: Jolanta Szczupak (I miejsce w kat. soliści klas IV-VI),
Alicja Kołodziejczyk, ZS nr 1, opiekun: Krystyna Piłat (II miejsce w kat. soliści klas IV-VI),
Karolina Kuś, OCK, opiekun: Aneta Dąbska (I miejsce w kat. soliści gimnazjum/szk.średnia),
Zuzanna Wrona, ZS nr 1, opiekun: Krystyna Piłat (II miejsce w kat. soliści gimnazjum/szk.średnia),
Katarzyna Wrona, LO w Opolu Lubelskim, opiekun: siostra Maria Łomża (III miejsce w kat. soliści gimnazjum/szk.średnia).
Nagrodzone zostały również zespoły:
Rozśpiewane Przedszkolaki z ZS nr 1 w Opolu Lubelskim (I miejsce w kat. zespoły szk.podstawowa, opiekun: Dorota Bąk)
Wega z ZS nr 1 w Opolu Lubelskim (I miejsce w kat. zespoły szk.podstawowa, opiekun: Jolanta Szczupak)
Tęczowe Nutki z Opolskiego Centrum Kultury (III miejsce w kat. zespoły szk.podstawowa, opiekun: Paweł Januszek)
Zespół wokalno-instrumentalny z Zespołu Szkół nr 2 (II miejsce w kat. zespoły gimnazjum/szk.średnie, opiekun: Mariusz
Dobrosz)
Zespół wokalny z Niepublicznego Gimnazjum w Niezdowie (III miejsce w kat. zespoły gimnazjum/szk.średnie, opiekun: Renata
Pikuła, Mariusz Jurak)
Jury przyznało cztery wyróżnienia dla: Klaudii Czarnoty (ZS nr 1 w Opolu Lubelskim, opiekun: Bożena Januszek), Wiktorii
Jóźwickiej (ZS nr 1 w Opolu Lubelskim, opiekun: Anna Lipiec), Patrycji Kuryś (ZS nr 1 w Opolu Lubelskim, opiekun: Krystyna
Piłat) oraz dla Daniela Pogody, któremu znakomicie akompaniował na fortepianie Kamil Wrona (LO im. A.Mickiewicza w Opolu
Lubelskim, opiekun: siostra Maria Łomża).
Dziękujemy wykonawcom za udział oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzieci i młodzieży do festiwalu.
Paweł Januszek

[2]

Page 1 of 3

XII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolęda polska” za nami.
Opublikowany w Opolskie Centrum Kultury (http://ockopolelubelskie.pl)
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

Adres źródłowy:
http://ockopolelubelskie.pl/pl/news/xii-festiwal-kol-d-i-pastora-ek-kol-da-polska-za-nami
Links:
[1] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/field/image/a.jpg
[2] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2042_co
py.jpg
[3] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2046_co
py.jpg
[4] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2055_co
py.jpg
[5] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2056_co
py.jpg
[6] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2060_co
Page 2 of 3

XII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolęda polska” za nami.
Opublikowany w Opolskie Centrum Kultury (http://ockopolelubelskie.pl)
py.jpg
[7] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2061_co
py.jpg
[8] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2063_co
py.jpg
[9] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2064_co
py.jpg
[10] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2065_c
opy.jpg
[11] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2069_c
opy.jpg
[12] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2072_c
opy.jpg
[13] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2076_c
opy.jpg
[14] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2080_c
opy.jpg
[15] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2091_c
opy.jpg
[16] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2095_c
opy.jpg
[17] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2108_c
opy.jpg
[18] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2114_c
opy.jpg
[19] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2116_c
opy.jpg
[20] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2124_c
opy.jpg
[21] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2149_c
opy.jpg
[22] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2156_c
opy.jpg
[23] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2158_c
opy.jpg
[24] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2159_c
opy.jpg
[25] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2161_c
opy.jpg
[26] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2165_c
opy.jpg
[27] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2168_c
opy.jpg
[28] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2173_c
opy.jpg
[29] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2187_c
opy.jpg
[30] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2191_c
opy.jpg
[31] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2224_c
opy.jpg

Page 3 of 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

