PROTOKÓŁ JURY
XI BRZESKI KONKURS KOLĘD I PASTORALEK
„O MUSZLĘ ŚW. JAKUBA” – BRZESKO 2016
Jurorzy XI Brzeskiego Konkursu Kolęd i pastorałek „O muszlę św. Jakuba – Brzesko
2016” w składzie:
- p. mgr Marcelina Gawron – przewodnicząca
- p. mgr Mateusz Pitala
- p. mgr Szymon Markiewicz
w dniu 30 stycznia 2016 roku po wysłuchaniu 50 wykonawców w ramach przesłuchań
konkursowych, uwzględniając Regulamin Konkursu, postanowiło przyznać następujące
nagrody w poszczególnych kategoriach:
Kategoria A - przedszkolaki
-

wyróżnienia : Śpiewające Nutki „ Kolęda dla Aniołka”, Serduszka „ Nie miały
Aniołki”
I miejsce: Serduszka Faustynki „Cieszmy się, bawmy się”

-

Kategoria B – dzieci młodsze (klasa I-III; tylko soliści)
wyróżnienie: Szymon Rozmus
III miejsce: Zofia Gurgul „Kolęda o zwierzętach”
II miejsce: Jakub Pacura „ Pastorałka wigilijna”
I miejsce: Julia Kuta „Aniołeczki”

Kategoria C – dzieci starsze ( klasa IV – VI: soliści)
- wyróżnienie: Patryk Ledziński, Jakub Kowal, Gabriela Gniadek, Natalia Bojdo
- III miejsce: Milena Kuta „Zanim przyjdzie Bóg”
- II miejsce: Hanna Gorczyca „A cóż z tą Dzieciną”
- I miejsce: Magdalena Dudek „ Mario czy Ty wiesz”
- I miejsce: Aleksandra Dzieńska „ Cicha noc”
Jury zaznacza, że wybór laureatów w tej kategorii był bardzo trudny z powodu wysokiego
poziomu wykonawczego.
Kategoria D – dzieci starsze (klasa IV-VI; zespoły)
- wyroznienie: 5+1 PSP nr 2, Schola Wesołe Buźki
- II miejsce: Dzieci Bliżej Nieba „Narodził się Jezus Chrystus”
- I miejsce: Chórek PSP nr 3 „Hola hola pasterze z pola”
Kategoria E – młodzież szkół gimnazjalnych (soliści)
- wyróżnienia: Zuzanna Patulska, Maria Mikołajek, Patrycja Mytnik, Gabriela
Stolińska
- III miejsce: Agnieszka Marmol „Z narodzenia Pana”
- II miejsce: Karolina Płaneta „O gwiazdo Betlejemska”
- I miejsce: nie przyznano

Kategoria F – młodzież szkół gimnazjalnych (zespoły)
I miejsce: Discantus „ Wśród nocnej ciszy”,
I miejsce: Duet: Julia Kraj, Aleksandra Pacura „ Mizerna cicha”

Kategoria G – młodzież szkół ponadgimnazjalnych (soliści)
Wyróżnienia: Katarzyna Gawenda, Aneta Kural
- II miejsce : Małgorzata Nawrot „ W dzien Bożego Narodzenia”
I miejsce: nie przyznano

Grand PRIX XI Brzeskiego Konkursu Kolęd i pastorałek „O Muszlę św. Jakuba –
Brzesko 2016” zdobyła Kinga Gurgul „Śliczna Panienka jako Jutrzenka”. 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.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom XI Brzeskiego Konkursu Kolęd i pastorałek za
trud ćwiczeń, a zwłaszcza za przygotowanie programu zaprezentowanego podczas
przesłuchań. Wszystkim zespołom i solistom należą się słowa uznania i szacunku za ich
pracę.
Dziękujemy również wszystkim kierownikom i opiekunom zespołów za staranne i
odpowiedzialne przygotowanie prowadzonych przez siebie zespołów do udziału w Konkursie.
Jurorzy pragną także wyrazić swoje uznanie dla ks. mgr Jacka Walczyka- dyrektora
tego Konkursu - za zorganizowanie przeglądu oraz sprawne jego przeprowadzenie.
Jury wyraża też słowa uznania i podziękowania dla ks. dziekana Józefa Drabika za patronat
nad Konkursem i za stworzenie w parafii św. Jakuba tradycji, w której dzieci i młodzież mają
możliwość rozwijania swoich talentów muzycznych.
Słowa podziękowania kierujemy również do Przedstawicieli władz miasta i powiatu
Brzesko oraz wszystkim sponsorom za włączenie się w organizację konkursu.
Życzymy wszystkim organizatorom i uczestnikom Festiwalu wytrwałej i owocnej
pracy, dzięki której w przyszłym roku będziemy mogli się spotkać w równie licznym i
zdolnym gronie.

Członkowie jury:

Brzesko, 30 stycznia 2016 roku.

