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Za nami Święta Bożego Narodzenia, podczas których w rodzinnym gronie cieszyliśmy się
z narodzin Jezusa. Nieodłącznym elementem tworzącym świąteczny nastrój jest wspólne
kolędowanie. Zwyczaj ten zanika, dlatego co roku organizowany jest w naszym
przedszkolu Festiwal Kolęd i Pastorałek, podczas którego pragniemy zachęcić
najmłodszych do wspólnego śpiewania i podtrzymania polskiej tradycji oraz uwrażliwić
dzieci na piękno i wymowę kolęd.
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Tegoroczny festiwal, zorganizowany pod hasłem „Bóg się rodzi”, odbył się 3 stycznia 2019
roku. Na uroczystości prowadzonej przez p. Mariolę Rzepkę reprezentanci każdej grupy
przedszkolnej wykonali przed publicznością zgromadzoną w atrium: panem dyrektorem
Wiesławem Pałką, panią wicedyrektor Martą Szczepek, nauczycielami, rodzicami oraz kolegami
i koleżankami najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Na uroczystość zostali zaproszeni
również p. Piotr Buczek, organista parafii w Przysietnicy oraz ks. Andrzej Urbowicz, katecheta w
naszej szkole. Po raz pierwszy gościliśmy dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły
Podstawowej nr 2 w Przysietnicy z opiekunami i panią dyrektor Jadwigą Ścibor.

W nastrój towarzyszący całemu spotkaniu wprowadził nas p. Piotr Buczek, organista
parafii w Przysietnicy, akompaniując podczas wspólnego śpiewu kolędy
Bóg się rodzi.

Dziecięce występy wokalne zapoczątkowali reprezentanci gości z oddziałów
przedszkolnych. Z grupy 6-latków usłyszeliśmy Klaudię Rzepkę w pastorałce
Gore
gwiazda Jezusowi
oraz Zofię Buczek, która zaśpiewała
Tam gdzie Ty, Jezu malusieńki
z repertuaru Eleni. Dzieci przygotowała p. Agata Rzepka. Przedstawicielami 5-latków byli Eliza
Wróbel i Piotr Więcek, a ich opiekunem p. Sabina Dytko – Gerlach. Eliza wykonała pastorałkę
Aniołek maleńki jak wróbelek
, a Piotr zaśpiewał
Świeć gwiazdeczko
.

Najmłodszą grupę Przedszkola Samorządowego w Przysietnicy, „Smerfusie”,
reprezentowały Wiktoria Szarek i Michalina Siwak. Wiktoria wystąpiła z pastorałką
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pi wóz
, a Michalina zaśpiewała pastorałkę
Do stajenki
. Dziewczynki przygotowały p. Justyna Klucz i p. Anna Rafalska. Po chwili na scenie
zobaczyliśmy dzieci z grupy „Pszczółki”, przygotowane przez p. Małgorzatę Leń. Kolędę
Przybieżeli do Betlejem
usłyszeliśmy
w wykonaniu Michaliny Wojtowicz, a pastorałkę
Zostań
,
Jezu mym braciszkiem
zaśpiewała Julia Wolanin. Przedstawicielkami „Biedronek”, przygotowanymi przez p. Mariolę
Rzepkę były Klaudia Kolbuch i Milena Gaździk. Klaudia zaprezentowała
Kołysankę dla Jezuska
,
a Milena zaśpiewała pastorałkę
Za kominem świerszczyk spał
. Z grupy Słoneczek usłyszeliśmy
Brygidę Ułomek i Michalinę Adamczak. Brygida wystąpiła z kolędą
Pójdźmy wszyscy do stajenki
, a Michalina z pastorałką
Trzej wielcy królowie
. Dziewczynki do występu przygotowała p. Barbara Zubel. Grupę „Muzykantów” reprezentowały
Amelia Kudła z
pastorałką
Bosy pastuszek
i Oliwia Wolanin, która zaśpiewała
Kołysankę dla Jezuska
. Dzieci zostały przygotowane przez p. Eweliną Obłój. Ostatnimi uczestniczkami naszego
festiwalu były dziewczynki z grupy „Odkrywców”, Antonina Skalska i Wiktoria Pająk, które do
występu przygotowała p. Magdalena Dudek. Antonina wykonała kolędę
Przybieżeli do Betlejem
,
a Wiktorię usłyszeliśmy w pastorałce
Nie płacz, Jezu
.

Wszystkie występy dzieci pokazały, jak piękne i różnorodne są polskie kolędy i
pastorałki, a soliści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
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Podczas przeglądu mogliśmy zobaczyć także układy taneczne w wykonaniu
przedszkolaków. Dziewczynki z grupy „Słoneczka” wykonały taniec z lametami do utworu
Zima
A. Vivaldiego, a dzieci z „Biedronek” podziwialiśmy w tańcu ze wstążkami do utworu
Hallelujah
A. Burke.

Po występach soliści i publiczność zostali zaproszeni do wspólnego zaśpiewania
zimowej piosenki z ilustracją ruchową
Pada śnieżek.
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Na zakończenie festiwalu dyrektor zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy p. Wiesław Pałka
pogratulował wszystkim wykonawcom i wręczył im pamiątkowe dyplomy i upominki, a
zaproszeni goście otrzymali podziękowania i gipsowe anioły. Pani Jadwiga Ścibor, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysietnicy również pochwaliła umiejętności wokalne solistów
i podziękowała za organizację festiwalu, a także złożyła na ręce dyrekcji słodką niespodziankę
dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola.

Atmosfera, jaka roztaczała się podczas festiwalu, dźwięki kolęd i radość z ich
śpiewania, zachęciły chyba wszystkich do kultywowania tej pięknej polskiej tradycji
w przyszłych latach.
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Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, dzieciom i
wychowawcom oraz dyrekcji ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysietnicy i naszego przedszkola,
a także p. Piotrowi Buczkowi za uświetnienie tegorocznej uroczystości.

Barbara Zubel
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