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W dniach 11-12 stycznia odby³
siê II Miêdzypowiatowy Festiwal
Kolêd i Pastora³ek w Dzia³oszy-
nie, którego organizatorem by³a
Szko³a Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Raciszynie pod
kierunkiem dyrektora Rados³awa
Marczaka oraz Urszuli Smolarek
i Iwony Maciejewskiej. Najwa¿-
niejszym celem festiwalu by³o za-
chêcenie dzieci i m³odzie¿y do
prezentacji swoich umiejêtnoœci
wokalnych we wspólnym œpiewa-
niu kolêd.

Festiwal nie móg³by siê jednak
odbyæ bez przychylnoœci i pomo-
cy swoich patronów, którzy z nie-
udawan¹ przyjemnoœci¹ ws³uchi-
wali siê w repertuar m³odych ar-
tystów. Mecenasi honorowi w
osobach Beaty Mateusiak–Pielu-
chy Starosty Powiatu w Pajêcz-
nie, Krzysztofa Piekarza Burmi-
strza Miasta i Gminy w Dzia³o-
szynie, Dariusza Gawlaka Preze-
sa Zarz¹du Cementowni Warta
S.A. w Trêbaczewie, Wis³awy
Tyka Prezes Nadwarciañskiego
Banku Spó³dzielczego, pañstwa
Witkiewiczów, Ostrycharzów,
Podlewskich, Korkusów, ksiêdza
Marka G³êbockiego, Jacentego
Joñczyka wraz z patronami me-
dialnymi otrzymali pami¹tkowe
statuetki.

„Cementownia Warta jest przed-
siêbiorstwem o wysokiej odpowie-
dzialnoœci spo³ecznej dlatego uczest-
nictwo w przedsiêwziêciach tego typu
jest dla nas zaszczytem. Ufundowa-
liœmy Grand Prix – 32” telewizor
LCD - w przekonaniu, ¿e ta Wielka
Nagroda zmotywuje laureatów do
dalszej wytê¿onej pracy przynosz¹-
cej uznanie naszej ma³ej ojczyŸnie.
Wspieramy i nadal pragniemy wspie-
raæ organizatorów oraz m³odych ar-
tystów zw³aszcza, ¿e - jak by³o
widaæ w tegorocznej edycji festiwa-
lu - poziom artystycznych umiejêt-

noœci podnosi siê.” – powiedzia³
Dariusz Gawlak w imieniu patrona
strategicznego Cementowni Warta
S.A.

Uczestnicy dopisali – ponad 300
wykonawców wziê³o udzia³ w
przes³uchaniach pierwszego dnia
festiwalu. „Poziom artystyczny wy-
konywanych utworów jest bardzo
wysoki. Zdarza³o siê, ¿e miêliœmy
nie lada k³opot z przyznaniem zwy-
ciêskich miejsc, choæ najlepsi byli
bezkonkurencyjni” – powiedzia³a
Zofia Szymanek cz³onek jury. „Bu-
duj¹cym jest ró¿norodnoœæ wyko-
nywanych utworów oraz urozma-
icanie wystêpów instrumentami,
które zazwyczaj stanowi¹ nie lada
wyzwanie dla artysty” – doda³a
ekspert w sprawie emisji g³osu.

Uczestnicy imprezy oraz towarzy-
sz¹cy im rodzice i przyjaciele wy-
pe³nili do ostatniego miejsca Miej-
sko-Gminny Dom Kultury w Dzia-
³oszynie daj¹c tym samym do my-
œlenia organizatorom czy aby w
przysz³ym roku wszyscy siê tutaj
zmieszcz¹? Jak zapewni³ dyrektor
Rados³aw Marczak kwestie technicz-
ne przy organizowaniu trzeciej edy-
cji festiwalu bêd¹ wziête mocno pod
uwagê.

Wrêczone dyplomy oraz nagrody
rzeczowe sprawi³y m³odym wyko-
nawcom wiele radoœci. Listê uho-
norowanych za swoje umiejêtnoœci
wokalno-instrumentalne publikujemy
obok. Sponsorzy docenili równie¿
wk³ad wyró¿niaj¹cego siê instruk-
tora, Starosta Beata Mateusiak–Pie-
lucha wrêczy³a podziêkowania An-
drzejowi Freusowi, którego liczni
podopieczni zyskali sympatiê pu-
blicznoœci.

Spontaniczne odœpiewanie kolê-
dy przez wszystkich zgromadzonych
zwieñczy³o dzie³o jakim niew¹tpli-
wie by³ II Miêdzypowiatowy Festi-
wal Kolêd i Pastora³ek.
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Warciañskie kolêdowanie
Czas œwi¹teczny to czas radoœci, zabaw i œpiewu. Szczególnie teraz uwagê przykuwa tradycja, a zw³aszcza jej kulturalny charakter,

którego obrazem czêsto jest kolêdowanie. Najczêœciej œpiewamy w domowym zaciszu pielêgnuj¹c rodzinne wspomnienia lecz nie tylko.
Tegoroczne kolêdowanie nad Wart¹ to festiwale i koncerty, w których chêtnie uczestnicz¹ zarówno dzieci, m³odzie¿ jak i doroœli.


