Pisarzowice, 2018-10-30
Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej
Przy Parafii św. Marcina
w Pisarzowicach

Informacja
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przeprowadził w dniu 29 października br.
parafialny etap XIX Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek organizowany
przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Patriotyczne utwory prezentowane przez dzieci i młodzież pięknie wpisały się w obchody
100-lecia odzyskania przez Państwo Polskie niepodległości.
W przeglądzie brało udział 219 dzieci z Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Pisarzowicach.
Do przeglądu zgłosiły się:
- z przedszkola 4 zespoły – grupy V integracyjna i IV, VIII, IX i X.
- ze szkoły podstawowej klasy I - III 4 zespoły: klasy I a, I c, II c, III a.
- ze szkoły podstawowej klasy IV – VI 2 zespoły: klasa IV i V.
- z gimnazjum 1 solistka: Ewelina Dwornik i duet Maja Zamłyńska i Karolina Tatoń.
Parafialny etap przeglądu przeprowadzony został w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pisarzowicach. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor Szkoły mgr Lidii Dziubek
za
udostępnienie sali gimnastycznej wraz ze sprzętem nagłaśniającym w celu
przeprowadzenia przesłuchania wykonawców biorących udział w przeglądzie. Młodzież
szkoły wraz z nauczycielami udekorowała salę oraz zorganizowała miejsca dla widowni.
Oceny prezentowanych utworów dokonała komisja w następującym składzie: Pani Dyrektor
Szkoły Podstawowej Lidia Dziubek, Dyrektor Przedszkola Publicznego Pani Grażyna
Jurasz, oraz Pan Arkadiusz Nycz dyrygent chóru parafialnego.
W poszczególnych grupach wiekowych komisja przyznała pierwsze miejsca:
- z przedszkola grupie VIII,
- ze szkoły podstawowej klasy I - III, klasie I c,
- ze szkoły podstawowej klasy IV - VI, zespołowi klas V i VI.
- gimnazjum, duetowi uczennic klasy III – Mai Zamłyńskiej i Karolinia Tatoń
Zdobywcy pierwszych miejsc będą uczestniczyć w następnym etapie Przeglądu Pieśni
Patriotycznej. Na zakończenie przeglądu Pani mgr Lidia Dziubek podziękowała
nauczycielom i opiekunom za przygotowanie młodych wykonawców a młodzieży
gratulowała i chwaliła za dodatkowy wysiłek w przygotowaniu do występów.
Po występach wszyscy wykonawcy otrzymali słodki upominek ufundowany przez
Ks. proboszcza Janusza Gacka.
Wszystkim osobom, które przyczyniły się do przeprowadzenia tego przeglądu składam
podziękowanie, młodym wykonawcom gratuluję występu a zdobywcom pierwszych miejsc
w poszczególnych grupach wiekowych życzę dalszych sukcesów.
Bronisław Chrobak
Prezes POAK w Pisarzowicach

