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Konkurs śpiewaczy 

Grand Prix, czyli nagrodę ufun-
dowaną przez Burmistrza Miasta i
Gminy Osieczna, zdobyła Karolina
Kobylańska, która zaśpiewała
"Szarą kolędę". 

Nagrodę Dyrektora Zespołu
Szkół w Kąkolewie przyznano za
wykonanie kolędy "Oto zwiastuję

wam" Annie Katarzyńskiej. 
Nagroda Dyrektora Centrum

Kultury i Biblioteki w Osiecznej za
wykonanie utworu "Czekając na
cud" trafiła do Niny Żalik. 

Poza nagrodami specjalnymi w
każdej kategorii przyznano I, II i III
miejsca. 

KL. I - III SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ

I miejsce: Lena Kaczmarek
"Świeć, gwiazdeczko",

II miejsce: Natalia Matuszak
"Mroźna cisza",

III miejsce: Zuzanna Maćko-
wiak "Kołysanka dla Dzieciątka".

KL. IV - VI SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ

I miejsce: Amelia Śmiejczak
"Żłóbek cię utuli",

II miejsce: Adam Nowacki
"Pokój i nadzieja",

III miejsce: Bartosz Jabłoński
"Wigilia".

KL. I - III GIMNAZJUM
I miejsce: Mikołaj Woźniak

"Cicho, cicho, pastuszkowie",
II miejsce: Daniela John "Pó-

jdźmy wszyscy do stajenki",
III miejsce: Gabriela Mencel

"Boży blues".
ZESPOŁY ŚPIEWACZE
I miejsce: zespół "Sło-

neczka"(Jagoda Andrzejczak, Ro-
ksana Glapiak, Jagoda

Wróblewska) - "Pastorałka",
II miejsce: "Familijne trio" (Klau-

dia Andrzejewska, Ewelina Baer,
Krystian Andrzejewski) - "Tryumfy
Króla Niebieskiego",

III miejsce: duet Natalia Kowal-
ska i Natalia Przybyłowicz "Gwiaz-
dorek".

Wszyscy uczestnicy zostali do-
cenieni za podjęty trud. Jury doce-
niło różne walory występów m. in.
umiejętność wyrażania emocji, in-
terpretację utworu, ruch sceniczny,
umiejętność współpracy w ze-
spole. Zgodnie z jedenastoletnią
tradycją nagrodami były puchary
dla zwycięzców i anioły lub aniołki
dla wszystkich oraz dyplomy. Na-
grody ufundowali Dyrektor Zespołu
Szkół - Alina Żalik i Burmistrz
Miasta i Gminy Osieczna - Stani-
sław Glapiak. Organizacją Kon-
kursu zajęli się Anna Poprawska i
Dominik Nowacki. Konkursową ka-
wiarenkę prowadziły gimnazja-
listki: Kinga Kanikowska i Karolina
Ratajczak.

W Zespole Szkół w Kąkolewie odbył się XI Międzyszkolny
Konkurs Śpiewaczy. Jego uczestnicy - prawie siedemdzie-
sięcioro uczniów z dziewięciu szkół - śpiewali kolędy, pasto-
rałki i piosenki o zimie. Uczniowskie prezentacje oceniało
jury w składzie: Cecylia Glapiak, Paula Juskowiak i Zbigniew
Schulz. W roli konferansjerów wystąpiły Kornelia Kowalik i
Natalia Szramiak. 

Czyż można wyobrazić
sobie Święta Bożego Naro-
dzenia bez wspólnego kolę-
dowania? Otóż nie można!
Kolęda jest nierozerwalnie
związana z tym świętym i
magicznym czasem. 

To ona sprawia, że jesteśmy
bardzo blisko żłóbka, w którym śpi,
płacze i śmieje się mały Jezus -
Mesjasz, Pan, Zbawiciel. Ogrze-
wamy się w cieple miłości Świętej
Rodziny, wspólnie z pasterzami i
królami składamy dary i cichutko
nucimy kołysanki z chórem anio-
łów, aby utulić do snu Dzieciątko.

Koło Śpiewu "Lutnia" uwielbia

śpiewać kolędy. W tym roku śpie-
wali w klasztorze ojców francisz-
kanów na mszy w drugim dniu
Świąt Bożego Narodzenia, nato-
miast w Święto Objawienia Pań-
skiego, popularnie zwane Świętem
Trzech Króli, kolędowali w kościele
parafialnym. Tradycją chóru stały
się koncerty kolęd, które odbywają
się w osieckim zamku dla pacjen-
tów Centrum Rehabilitacji im. prof.
Mieczysława Walczaka.

W tym roku gościli w murach
zamku 11 stycznia, dając koncert
kolęd i pieśni bożonarodzenio-
wych. Następnie wspólnie śpiewali
polskie kolędy.

Świąteczne kolędowanie Lutni


