Gmina Kobylin

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
W dniu 25 kwietnia 2018 r. Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP we współpracy z Hufcem Pracy
w Kole zorganizowała w Miejskim Domu Kultury w Kole Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej
i Prezentacje Pieśni Religijnej Młodzieży OHP. Celem przedsięwzięcia była aktywizacja kulturalna
i społeczna młodzieży, kształtowanie wrażliwości wychowanków na źródła kultury, a także stworzenie,
uzdolnionej artystycznie młodzieży, możliwości zaprezentowania swojej twórczości oraz artystycznych
umiejętności. Była to okazja do przedstawienia swojego talentu w różnych dziedzinach twórczości
artystycznej.

Uroczystość rozpoczął Komendant HP w Kole, pan Adam Sochacki
oraz Koordynator Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania w WWK pan Sławomir
Zaprzałka. Po przywitaniu przybyłych gości oraz uczestników Przeglądu
nadszedł czas na rozpoczęcie prezentacji talentów. Koncert, wzorem lat
ubiegłych poprowadzili pani Agnieszka Kwiatkiewicz, starszy wychowawca
z Hufca Pracy w Krotoszynie oraz Rafał Brzykcy, absolwent Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w Kobylinie. W tegorocznym festiwalu w prezentacjach
scenicznych wzięło udział 52 uczestników z 16 jednostek organizacyjnych.
Młodzież prezentowała swe umiejętności w sześciu kategoriach: wokalnej,
recytatorskiej, prezentacji scenicznej, występach instrumentalnych,
pieśni religijnej oraz pieśni patriotycznej. Naszą placówkę
reprezentowała grupa młodzieży w składzie: Hanna Gruszczyńska (wokal),
Julia Kordus (recytacja), Wiktor Kliszcz (instrument), Dominik Szulc,
Agnieszka Polańska i Martyna Kilszcz (rysunek). Po prezentacjach
scenicznych, spośród wszystkich młodych talentów komisja wytypowała
zwycięzców w poszczególnych kategoriach, wśród których nie zabrakło
naszych uczniów. W kategorii pieśni patriotycznej pierwsze miejsce
przypadło Hannie Gruszczyńskiej.
Nieodzownym elementem Przeglądu
Artystycznego była wystawa kunsztu plastycznego, na który młodzież
przygotowała prace w wybranej przez siebie technice tj.: malarstwo,
grafika, rysunek, rzeźba i rękodzieło artystyczne. Komisja konkursowa
oceniła 73 prace, spośród nich wybrała12 najciekawszych pozycji, które
zostały przekazane na Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP. Wśród
wyróżnionych prac znalazły się dzieła naszych uczniów: Agnieszki
Polańskiej i Dominika Szulca.
Zwycięzcy Przeglądu przyjęli
gratulacje z rąk Komendanta Wojewódzkiej Komendy OHP pana Adama
Pękarskiego. Laureaci mają szansę uczestniczyć w Ogólnopolskim Festiwalu
Młodzieży OHP w Lublinie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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