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O Muszlę świętego Jakuba - Brzesko 2014

Na dwa dni ostatniego weekendu salą widowiskową w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym
zawładnęli soliści i zespoły walczące o laury i muszle św. Jakuba w powiatowym konkursie kolęd i
pastorałek.
W dniu 25 stycznia jurorzy w składzie: Marcelina Gawron – przewodnicząca, Paweł Adamek i Paweł Batko
wysłuchali 52 wykonawców, spośród których wybrali laureatów i zwycięzców w ośmiu kategoriach
wiekowych oraz przyznali Grand PRIX konkursu.
Natomiast w niedzielę, 26 stycznia, w drugi dzień konkursu odbyła się gala laureatów. Jak zawsze
publiczność dopisała i to nie tylko w osobach zaproszonych gości, wśród których byli współorganizatorzy
konkursu ks. dziekan Józef Drabik, burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, radni Rady Miejskiej w Brzesku,
przedstawiciele władz powiatu brzeskiego, dyrektorzy instytucji i ﬁrm brzeskich oraz przedstawiciele
sponsorów konkursu. Niedzielną galę otworzył ks. Jacek Walczyk, dyrektor konkursu dziękując m.in.
burmistrzowi, władzom miejskim a także powiatowym, ﬁrmom oraz indywidualnym sponsorom za
ufundowanie nagród rzeczowych i pieniężnych. Wspaniały klimat podczas całego konkursu stworzyła para

konferansjerów Ola Wołek i Wojtek Sukiennik.
Jurorzy IX Powiatowego Konkursu Kolęd i pastorałek „O muszlę św. Jakuba – Brzesko 2014” w składzie:
Marcelina Gawron – przewodnicząca, Paweł Adamek i Paweł Batko w dniu 25 stycznia 2014 roku po
wysłuchaniu 52 wykonawców w ramach przesłuchań konkursowych, uwzględniając regulamin konkursu,
postanowiło przyznać następujące nagrody w poszczególnych kategoriach:
Kategoria A - przedszkolaki Cztery wyróżnienia:Śpiewające Nutki, Wesołe Nutki, Kolorowe Nutki,
Przyjaciele Jezuska.Kategoria B – dzieci młodsze (klasa I-III; tylko soliści)III miejsce: Patryk Ledziński
„Pastuszkowie bracia mili”II miejsce: Aleksandra Kubala „Święty czas”I miejsce: Kinga Gurgul „ Słuchaj
brzmi Aniołów pieśń”Kategoria C – dzieci starsze ( klasa IV – VI: soliści)III miejsce: Karolina Mocię ”Z
narodzenia Pana”II miejsce : Patrycja Mytnik „ W złobie leży”I miejsce: Marysia Mikołajek „A cóż z tą
Dzieciną”Kategoria D – dzieci starsze (klasa IV-VI; zespoły)Wyróżnienie: „Śnieżynki” Weronika Pajor, Emilia
GawędaIII miejsce: Nie przyznanoII miejsce: -„ Borzęckie Słowiki” „Grudniowe Noce”I miejsce: - Nie
przyznanoKategoria E – młodzież szkół gimnazjalnych (soliści)III miejsce: Agnieszka Wolsza „Lulejże
mi lulej”II miejsce: Franciszek Podłęcki „Uciekali, uciekali”I miejsce: Daria Reczek „Lulajże Jezuniu”Kategoria
F – młodzież szkół gimnazjalnych (zespoły)III miejsce: - „Discantus” „Gruchnęła nowina”II miejsce: - Chór
Szkolny PG Nr 1 im.Królowej Jadwigi w Brzesku „Małe Aniołki”I miejsce: - Cantates Dei „ Pastuszkowie bracia
mili”Kategoria G – młodzież szkół ponadgimnazjalnych (soliści)III miejsce: Magdalena Szydłowska
„Tryumfy Króla Niebieskiego”II miejsce : Aneta Kural „ W żłobie leży”I miejsce: Jędrzej Rosa „Cicha
noc”Kategoria H – młodzież szkół ponadgimnazjalnych (zespoły)III miejsce: Nie przyznanoII miejsce; Note
Dei „Północ już była”I miejsce: „ Schola bliżej nieba” „Jezusa Narodzonego”Grand PRIX IX Powiatowego
Konkursu Kolęd i pastorałek „O Muszlę św. Jakuba – Brzesko 2014” zdobyła Sylwia Pasek „Dzisiaj w
Betlejem”, „Nie było miejsca”. Jury zwróciło uwagę na dobre przygotowanie solistki pod względem
technicznym, nienaganną emisję głosu, intonację, muzykalność, interpretację utworów. Ponadto
profesjonalne przygotowanie podkładu muzycznego oraz dobór repertuaru.

Więcej zdjęć na: https://www.facebook.com/GminaBrzesko
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