Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie

X Przegl±d Kolêd i Pastora³ek
17.01.2022.

14 stycznia 2022 r. w Gminnym O¶rodku Kultury w Lasecznie odby³ siê X Przegl±d Kolêd i Pastora³ek.
Piêkna tradycja zwi±zana ze ¶wiêtami Bo¿ego Narodzenia i Nowym Rokiem kultywowana jest w gminie I³awie od
wielu lat. Przegl±d jest skierowany do dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych. Ze wzglêdu na pracê zdaln± szkó³ i brak
mo¿liwo¶ci bezpo¶redniego kontaktu nauczycieli z wychowankami, w tegorocznej imprezie wziê³o udzia³ mniej osób
(75). Impreza odby³a siê z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeñstwa sanitarnego.
W imprezie wzi±³ udzia³ radny gminy I³awa Pan Adam Waszelewski, który bardzo komplementowa³ przegl±d i jego
organizacjê, a tak¿e wrêcza³ upominki i dyplomy m³odym wykonawcom.
Przegl±d rozpoczê³a dyrektor GOK Laseczno Pani Gra¿yna Piêkos, która przedstawi³a zgromadzonej publiczno¶ci i
wykonawcom krótk± historiê kolêd, zwróci³a uwagê na nieprzemijaj±ce warto¶ci zawarte w tre¶ci kolêd: dobroci i
mi³o¶ci i podkre¶li³a rolê, jak± pe³ni± kolêdy w kulturze. Na zakoñczenie pani dyrektor z³o¿y³a wszystkim najlepsze
¿yczenia noworoczne.
Publiczno¶æ za¶piewa³a a capella kilka kolêd, które zaintonowa³a Pani Katarzyna Byczkowska, nauczyciel SP nr 2 w
I³awie.
W tym roku, w przegl±dzie, najwiêcej piêknych kolêd us³yszeli¶my w wykonaniu uczniów szkó³ podstawowych z :
Laseczna, I³awy, Marzêcic, Kurzêtnika, Susza i Z±browa, Gminnego Centrum Kultury w Kurzêtniku i Gminnego
O¶rodka Kultury w Lasecznie (Dzieci Ziemi I³awskiej)
Przegl±d odby³ siê w piêknej scenografii bo¿onarodzeniowej. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami±tkowy dyplom i
upominek zwi±zany z klimatem ¶wi±t.
Opiekunowie m³odych wykonawców podzielili siê opini±, ¿e organizacja przegl±du na ¿ywo jest bardzo cenna ze
wzglêdów artystycznych i spo³ecznych. Daje uczestnikom mo¿liwo¶æ odreagowania stresu w obecnej sytuacji i prze¿ycia
pozytywnych emocji, które nios± ze sob± kolêdy i pastora³ki w ró¿norodnych, czêsto oryginalnych interpretacjach.
Organizatorzy zadbali o s³odki poczêstunek. Impreza odby³a siê w ciep³ej i ¶wi±tecznej atmosferze.
Dyrektor GOK i Pracownicy dziêkuj± wszystkim, którzy wziêli udzia³ w przegl±dzie, a zw³aszcza opiekunom
wykonawców za ¶wietne przygotowanie ich do przegl±du.
Organizatorzy zapraszaj± wszystkich chêtnych za rok, na XI Przegl±d Kolêd i Pastora³ek, który tradycyjnie odbêdzie
siê w sali widowiskowej GOK Laseczno.

https://www.goklaseczno.pl
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