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XVII Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych i Pastorałek - Lipsk` 2016 

 

Za nami kolejny Powiatowy Przegląd Kolędniczy, który odbył się 17 stycznia 2016 r. 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku. W tym roku wzięło w nim udział 8 

zespołów (tj. ok. z terenu powiatu augustowskiego, 4 z samego Lipska i po jednym 

zespole z Rygałówki, Bartnik, Augustowa i Płaskiej. 

 

Komisja Artystyczna przeglądu, w składzie:  

- Tomasz Leszkowicz- przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw 

Społecznych Rady Miejskiej w Lipsku; 

- Mirosław Nalaskowski – muzyk- folklorysta, Suwalski Ośrodek Kultury; 

- Dariusz Kryszpiniuk- instruktor konsultant, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w 

Białymstoku; 

 

po obejrzeniu 1 widowiska tradycyjnego o Narodzeniu Pańskim oraz 7 grup 

wykorzystujących elementy tradycji kulturowej bądź religijnej związanych ze świętem 

Bożego Narodzenia postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

- w kategorii widowisk tradycyjnych nagrodę dla Zespołu Regionalnego „Lipsk”  za 

spektakl „Pastorałka na Boże Narodzenie” wg tekstów ks. Michała Marcina 

Mioduszewskiego zebranych i wydanych w roku 1843; 

- w kategorii widowisk autorskich – nagrodę dla zespołu z klasy II d Gimnazjum nr 2 

im. Sybiraków w Augustowie; 

- w kategorii widowisk wykorzystujących elementy i inspiracje tradycją Bożego 

Narodzenia - nagrodę dla grupy 5-6 latków z Samorządowego Przedszkola w Lipsku 

za spektakl „Narodziny w Betlejem”. 

Wyróżnienia otrzymały następujące zespoły: 

- grupa jasełkowa ze Stowarzyszenia „Pomóż sobie” (Lipsk);  

- grupa jasełkowa ze Szkoły Podstawowej w Bartnikach (gmina Lipsk); 

- uczniowie klas trzecich podstawowych z Zespołu Szkół Samorządowych z Lipska; 

- „Emanuel” ze Szkoły Podstawowej w Rygałówce (gmina Lipsk); 

- grupa ze Szkoły Podstawowej w Płaskiej  

Każdy z zespołów otrzymał ponadto album „Cztery pory roku” przekazany przez 

Starostwo Powiatowe w Augustowie.    
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Komisja Artystyczna zaproponowała, aby na wojewódzkim Przeglądzie Teatrów 

Wiejskich i Obrzędowych  w Łomży (odbywającym się w dniach 12 i 13 lutego 2016 

r.), uwzględniając realia regulaminowe, powiat augustowski reprezentowany był 

przez Zespół Regionalny „Lipsk”. 

 

Komisja Artystyczna zasugerowała, aby wraz z zespołem „Lipsk” do Łomży pojechały 

osoby przygotowujące pozostałe widowiska ukazane na lipskiej scenie.   

Komisja Artystyczna zwróciła się z prośbą do wszystkich domów kultury, 

świetlic i szkół z terenu powiatu augustowskiego o wspólne zainteresowanie się 

odtwarzaniem lokalnych tradycji obrzędowych, tak licznie jeszcze niedawno 

reprezentowanych na poprzednich przeglądach kolędniczych. Z niepokojem 

obserwować można sytuację, że z czterech gmin: Nowinka, Sztabin, gmina wiejska 

Augustów i Bargłów – ani jedna grupa nie zgłosiła swego uczestnictwa w 

przeglądzie. Pokolenia seniorów z tych gmin pamiętają jeszcze tradycje tego czasu; 

zadaniem szkół i ośrodków kultury jest przeciwdziałanie zatraceniu własnej 

tożsamości kulturowej oraz budowa własnego lokalnego patriotyzmu. 

 

Komisja podziękowała instruktorom i członkom zespołów, podkreślając duże 

zaangażowanie dzieci i młodzieży, a także załodze Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lipsku za sprawne zorganizowanie przeglądu i ufundowane nagrody. 

 W trakcie obrad Jury na lipskiej scenie wystąpiły dziewczęta z koła gitarowego 

działającego przy M-GOK, prowadzonego przez Karola Żabickiego. Grupa 

zaprezentowała widzom kilka kolęd. Po nich na scenie pojawił się lipski chór 

parafialny, który uświetnił naszą imprezę wspaniałym wykonaniem polskich kolęd 

zaśpiewanych na trzy głosy. 

 W tym roku uczestniczyło w naszej imprezie ok. 260 osób występujących, 

mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej. Dziękujemy 

wszystkim zespołom za przybycie na naszą doroczną imprezę i do zobaczenia za 

rok!  

 

M-GOK 


