
W czwartek 19 grudnia 2013 r. w hali sportowej naszej szkoły odbył się 

II Parafialny Przegląd Kolęd i Pastorałek “Świąteczne kolędowanie”. 

Przegląd zorganizowany był wspólnie przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Łaskarzewie i 

Zespół Szkół w Starym Pilczynie pod honorowym patronatem Wójta Gminy Łaskarzew Pana 

Mariana Janisiewicza. Głównym koordynatorem ze strony Parafii był ks. Janusz Mazurek, 

natomiast ze strony Szkoły p. Hanna Dębek. W czasie ceremonii otwarcia głos zabrała Pani 

Dyrektor ZS w Starym Pilczynie p. Lucyna Domaszczyńska, która powiedziała m.in. o tym, jak 

ważne jest podtrzymywanie wśród młodego pokolenia staropolskiej tradycji kolędowania i 

temu właśnie przyświecał cel zorganizowania Przeglądu. Wspomniała także, że wspólny śpiew 

będzie dla wszystkich – wykonawców i widzów – pięknym wejściem w świąteczną, 

bożonarodzeniową atmosferę. W imieniu władz Gminy Łaskarzew, uroczystego otwarcia 

Przeglądu dokonała p. wicewójt Hanna Cichecka. Na przegląd zgłosiło się blisko 100 

wykonawców – zarówno solistów, jak i zorganizowanych w zespoły. Wystąpiły także dwa 

chóry z naszej szkoły. Pani Hanna Dębek zapoznała wszystkich uczestników z programem 

Przeglądu i ogłosiła, że o kolejności występów zdecyduje losowanie. Karteczki z nazwiskami 

losowała jedna z najmłodszych uczestniczek Przeglądu 6-letnia Julia Tomala z Przedszkola w 

Łaskarzewie. Podczas występów dopuszczalny był akompaniament lub podkład muzyczny 

(bez wokalu). Wykonawców oceniała komisja złożona z opiekunów uczestników, która miała 

wybrać wykonawców, którzy w jakiś szczególnych sposób wyróżnili się w czasie swojego 

występu. Wyróżnienie to było honorowe. Widzowie, zgromadzeni w hali sportowej, mogli 

wczuć się w świąteczną atmosferę, wysłuchując 28 kolęd – tylu bowiem wystąpiło oddzielnych 

uczestników. Uczestnicy pochodzili z naszej szkoły, ale także z Zespołu Szkół nr 1 z 

Łaskarzewa , z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Woli Rowskiej, z Publicznego 

Przedszkola “Leśny Zakątek” z Łaskarzewa, z Publicznego Przedszkola w Starym Pilczynie 

oraz pojedyncze osoby i grupy zgłoszone przez rodziców zamieszkałe na terenie Parafii 

Łaskarzew. Przegląd rozpoczął Chór “Kaprys”, który zaśpiewał pastorałkę “Jest taki dzień”. W 

połowie przebiegu Przeglądu nastąpiła przerwa, w czasie której uczestnicy zostali zaproszeni 

na poczęstunek przygotowany przez świetlicę szkolną(gorącą 

herbatę i ciasto). Po przerwie przybył też Pan Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz. 

Pomimo rozlicznych obowiązków wynikających z zakończenia roku, znalazł czas aby 

posłuchać wykonawców i wręczyć każdemu statuetkę i dyplom za udział w Przeglądzie. 

Podziękował uczestnikom za wspaniałe występy i za to, że wzięli udział w Przeglądzie. 

Podziękował również opiekunom za poświęcenie swojego czasu w przygotowanie 

wykonawców i przybycie do naszej szkoły. Szkołom i placówkom, które zgłosiły 

wykonawców Pan Wójt wręczył dodatkowe nagrody. 

Uczestnicy otrzymali też słodki upominek od ks. Janusza Mazurka. 

Wykonawcy, którzy wg. Jury, szczególnie wyróżnili się swoim wykonaniem 

kolęd lub pastorałek otrzymali dodatkowe nagrody książkowe od organizatorów 

Przeglądu. 

Podziękowanie, wraz z upominkiem świątecznym za objęcie honorowym patronatem 

Przeglądu, z rąk Pani Dyrektor Lucyny Domaszczyńskiej przyjął Wójt Gminy Łaskarzew Pan 

Marian Janisiewicz. Podziękowanie otrzymał również Ks. Kanonik Parafii Łaskarzew 

Edmund Szarek. W jego imieniu nagrodę odebrał Ks. Janusz Mazurek. Pani Dyrektor Lucyna 

Domaszczyńska odebrała podziękowania za pomysł organizowania takiego Przeglądu w naszej 

parafii i szkole. Po występie wszystkich wykonawców niespodziewanie zaczęło się wspólne 

kolędowanie uczestników. Niektórzy zaśpiewali jeszcze raz swoje utwory lub 

łącząc się z innymi uczestnikami inne kolędy lub piosenki świąteczne. Atmosfera całego 

Przeglądu była bardzo dostojna, życzliwa i radosna. Nie było rywalizacji, ale wspólne 

kolędowanie i oczekiwanie na radosne Święta Bożego Narodzenia. Na zakończenie Pan Wójt i 

Pani Dyrektor złożyli wszystkim obecnym na Przeglądzie świąteczne życzenia. 



Gratulujemy wszystkim wspaniałych występów i zapraszamy za rok. 

 


