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III Powiatowy Przegląd Artystyczny Seniorów i Osób
Niepełnosprawnych w Parczewie
Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie, już po raz trzeci zorganizowała Powiatowy Przegląd
Artystyczny Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. Prowadząc przez ponad 18 lat różnorodne działania w kierunku
rozwijania pasji, wspierania talentów, pomocy w realizowaniu się w twórczości artystycznej utalentowanych
mieszkańców Ziemi Parczewskiej uznano, że niemal konieczne jest zorganizowanie samodzielnej imprezy, na której
mogliby pokazać się twórcy i artyści – Seniorzy i Niepełnosprawni - w różnych dziedzinach aktywności kulturalnej.

Przegląd odbył się 17 czerwca, w niedzielę, w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Parczewie. Dwunastu prezentacjom konkursowym towarzyszyły wystawy prac artystycznych, wykonywanych przez
podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Caritas” Diecezji Siedleckiej w Parczewie oraz Środowiskowego Domu
Samopomocy w Laskach i okazała ekspozycja pięknych prac malarskich Marii Nastaj, Wiesławy Tazbir i Antoniego
Gładuna z Parczewa oraz fotografie znakomitego fotografika Stanisława Waszkiewicza z Parczewa. Przegląd objął
Honorowym Patronatem Starosta Parczewski Pan Jerzy Maśluch, zaś merytorycznego wsparcia udzielił Organizatorom
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Ogromny potencjał twórczy Seniorów i Osób Niepełnosprawnych warto
dostrzegać, dlatego jest to prestiżowa impreza, wynikająca z szacunku dla aktywnych i twórczych osób z powiatu
parczewskiego.
W tym roku uczestnicy wystąpili w pięciu kategoriach: soliści, recytatorzy, zespoły wokalne, forma kabaretowa i
forma teatralna. Poza konkursem zaprezentowała się młodzież z parczewskiego LO ze scenką „Bajkowy świat”.
Komisja konkursowa w składzie: Józef Obroślak- Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury w Lublinie, Aneta Weremczuk - nauczycielka Wiedzy o Kulturze z I Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Kopernika w Parczewie i Małgorzata Borowińska- nauczycielka i instruktor teatralny ze Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Sosnowicy, powołana do oceny prezentacji artystycznych, biorąc pod uwagę kategorie artystyczne,
nagrodziła w kategorii solista - Teresę Gdela z Miłkowa za piosenki ” Ballada o dawnym Parczewie” i ” Seniorzy,
Seniorzy”. W kategorii zespół wokalny - nagrodzono „Kalinę” z Jabłonia za piosenki „Zameczek” i ”Białe majowe bzy”
oraz „Sosnę” z Sosnowicy za utwory „ Cygański tamburyn” i „Jak się bawią ludzie”. W kategorii forma teatralna
nagrodę otrzymał Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - Filia w Parczewie za prezentację montażu
słowno-muzycznego pt.„ Miłość nie jedno ma imię”. W kategorii recytator nagrodę zdobył Piotr Struczyk
reprezentujący Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie, za wiersze własne „Dom rodzinny” i „Dar Boży”, zaś w
kategorii forma kabaretowa - Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach za udaną prezentację piosenki
Sławomira pt. „Miłość w Zakopanem”.
Ponadto Komisja wyróżniła za występ wokalny Zespół „ Anioły Caritas” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie.
Przegląd stał się okazją do podziękowania przez Zarząd Powiatu w Parczewie Pani Jadwidze Ogłozińskiej, instruktorce
PBP-CK w Parczewie za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz kulturalnej aktywności Seniorów i Osób
Niepełnosprawnych oraz promocję powiatu parczewskiego. Szczególnym gościem tegorocznego Przeglądu była Pani
Anna Dunajewski, rodowita parczewianka, mieszkająca w Chicago dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w
USA, która zaprezentowała Fundację z Chicago DAR SERCA umożliwiającą leczenie ciężko chorym i
niepełnosprawnym dzieciom z Polski i innych krajów. www.darserca.org
Tak jak w latach ubiegłych ogromnym wsparciem obdarzyli PBP-CK W Parczewie -głównego organizatora imprezy
- Sponsorzy i Przyjaciele czyli WTZ „Caritas” w Parczewie, I Liceum Ogólnokształcące w Parczewie, ELPAR w
Parczewie- Władysław Szczygielski i Synowie, Bank Spółdzielczy w Parczewie - Prezes Pan Marek Markowski, „Alma”
w Parczewie - Pani Janina Sidor, Pan Cukiernia „ Markiza” Pana Mariusza Czuryło, Firma „Sukurs” Asekuracja Osób
i Mienia D.i K. Budzik oraz Przemysław Budzik i Daniel Wiśniewski z Parczewa, Starosta Parczewski Jerzy Maśluch,
Burmistrz Parczewa- Paweł Kędracki, Wójtowie gmin: Jabłoń- Dariusz Łobejko i Sosnowica- Krystyna Jaśkiewicz.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim Wykonawcom za prezentacje oraz Współorganizatorom i
Sponsorom za pomoc i wsparcie, które umożliwiły profesjonalne zorganizowanie imprezy. Do zobaczenia za rok!
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