III FESTIWAL PIEŚNI I TWÓRCZOŚCI PATRIOTYCZNEJ
17 listopada 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Kędzierzynie – Koźlu odbył się po raz trzeci
Festiwal Pieśni i Twórczości Patriotycznej. Głównym organizatorem imprezy było Publicznego
Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Kędzierzynie – Koźlu a współorganizatorem Miejski
Ośrodek Kultury w Kędzierzynie –Koźlu. Honorowy patronat nad uroczystością objął
Prezydent Miasta Kędzierzyna —Koźla pani Sabina Nowosielska. Nagrody dla uczestników
ufundowali: Rada Osiedla „Śródmieście”, Urząd Miasta i Dyrektor Publicznego Gimnazjum
nr 4 pani Małgorzata Nowacka.
Festiwal przygotowali i poprowadzili z ramienia PG nr 4:
‐ pani Agnieszka Zelenay‐Fuchs‐ organizacja i koordynacja festiwalu,
‐ pani Grażyna Borecka – program artystyczny i opieka nad uczniami,
‐ pani Beata Marek‐ pomoc w organizacji i opieka nad uczniami,
‐ pani Izabela Drajewicz – program artystyczny.
Z ramienia Miejskiego Ośrodka Kultury:
‐ pani Ariadna Miernicka – prowadząca,
‐ pan Jarosław Sroka – oświetlenie i obsługa nagrań,
‐ pan Wiesław Kwinta – akustyka,
‐ Łukasz Golus – zaplecze sceny,
‐ Ewa Kowalczyk‐Lecibil – fotograf.
Festiwal miał za zadanie kształtować w młodym pokoleniu patriotyczne postawy, uczyć
szacunku do ojczyzny i symboli narodowych. Ponadto celem imprezy było popularyzowanie
twórczości patriotycznej w tym pieśni patriotycznych, piosenek żołnierskich, tańców
narodowych i wierszy a w szczególności uczczenie Święta Odzyskania Niepodległości –
11 Listopada.
Festiwal rozpoczął chór Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły utworem
„Gaudeamus”, przygotowanym przez panią Izabelę Drajewicz. Następnie powitano
zaproszonych gości oraz młodych artystów i ich nauczycieli. Głos zabrała Dyrektor
Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Kędzierzynie‐Koźlu pani Małgorzata
Nowacka oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury pan Piotr Gabrysz, którzy uroczyście
otworzyli III Festiwal Pieśni i Twórczości Patriotycznej.
W ramach festiwalu, swoją twórczość zaprezentowały w wybranej kolejności: Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, Publiczne Przedszkole
nr 8 z oddziałem integracyjnym, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, Publiczne Przedszkole
nr 5 oraz Publiczne Przedszkole nr 9.

Każda z grup prezentowała wysoki poziom artystyczny. Program był różnorodny a uczestnicy
przygotowali swoje wykonania w ramach regulaminowych kategorii i ustalonego czasu. Jury
szczególnie spodobał się występ reprezentantów Przedszkola nr 5.
Do jury zostali powołani nauczyciele z poszczególnych przedszkoli i szkół, a przewodniczyła
im pani Ariadna Miernicka.
W przerwie prac jury swój program artystyczny zaprezentowali uczniowie PG nr 4.
Przedstawili oni krótką scenkę historyczną nt. święta niepodległości przygotowaną przez
panią Grażynę Borecką oraz wykonali układ poloneza do muzyki Wojciecha Kilara
przygotowany przez panią Agnieszką Zelenay‐Fuchs.
Ogółem w festiwalu wzięło udział ponad 100 wykonawców z przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum osiedla „Śródmieście” w Kędzierzynie‐Koźlu.
Jury nagrodziło wszystkich uczestników festiwalu w poszczególnych kategoriach. Nagrody
rzeczowe i dyplomy ufundowane przez sponsorów wręczyła pani Małgorzata Nowacka.
Na koniec głos zabrała Dyrektor Wydziału Oświaty pani Bożena Jankowska, która w ciepłych
słowach uznania podziękowała wszystkim wykonawcom.
Agnieszka Zelenay‐Fuchs

