Uroczyste podsumowanie projektu

„Impresje muzyczne i plastyczne w utworach Stanisława
Moniuszki”
Projekt „Impresje muzyczne i plastyczne w utworach Stanisława Moniuszki”
został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie w ramach
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Z OBCHODAMI ROKU MONIUSZKI W WOJEWÓDZTWIE ŁODZKIM W 2019
ROKU” i był współfinansowany w kwocie 7000 zł ze środków Łódzkiego Domu Kultury
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego. Uroczyste podsumowanie tego
projektu odbyło się 14 października 2019r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Lututowie.
Rok 2019 został ogłoszony rokiem Moniuszki ze względu na 200 rocznicę urodzin
tego wybitnego kompozytora i patrioty. Projekt ”Impresje muzyczne i plastyczne
w utworach Stanisława Moniuszki” miał na celu zapoznanie uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z osobą Stanisława Moniuszki (którego postać i osiągnięcia są
Polakom stosunkowo mało znane). Obchody roku moniuszkowskiego są doskonałą okazją
do zapoznania dzieci i młodzieży z utworami tegoż kompozytora, jego życiem i twórczością .
Celem przeprowadzonych konkursów było również rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów,
w szczególności wokalnych.
W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty muzyczne prowadzone przez
Pana Sebastiana Sikorę, dyrygenta, muzyka, pedagoga, absolwenta Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej o specjalności dyrygentura chóralna. W trakcie warsztatów oraz gali finałowej
grupie warsztatowej akompaniował Michał Olejnik , student łódzkiej Akademii Muzycznej
w klasie fortepianu, laureat wielu ogólnopolskich konkursów pianistycznych. Podczas
uroczystego podsumowania projektu grupa warsztatowa zaprezentowała nam m.in. utwory
Stanisława Moniuszki: „U prząśniczki”, „Szumią jodły na gór szczycie” (z opery „Halka”)
oraz „Kum i kuma”. Warsztaty muzyczne trwały od miesiąca sierpnia i dzięki projektowi

zamierzamy kontynuację tych zajęć. Mamy nadzieję, że grupa ta zagości na stałe w murach
Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie i będzie nas reprezentować na różnych przeglądach,
konkursach i turniejach. Liczymy na to, że ta fantastyczna grupa powstała dzięki projektowi,
stanie się prężnym lututowskim zespołem muzycznym.
Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie w ramach projektu przeprowadził również
konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej pt. „Impresje
plastyczne w utworach Stanisława Moniuszki”.
Po obejrzeniu części artystycznej (występu grupy z warsztatów muzycznych),
Dyrektor GOK w Lututowie Pani Sylwia Świdurska w asyście Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lututowie Pani Renaty Pagacz oraz Pana Sebastiana Sikory

dokonała wręczenia

dyplomów oraz nagród laureatom konkursu plastycznego oraz uczestnikom warsztatów
muzycznych przeprowadzonych w ramach projektu. Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom konkursu oraz warsztatów muzycznych, ich nauczycielom,
opiekunom i rodzicom za ich pracę, włożony trud oraz udział w projekcie.
Wierzymy, że projekt ten stał się „ziarenkiem na dobry początek”.

Uczestnicy warsztatów muzycznych:
Zuzanna Wardęga, Nikola Gugla, Oliwia Tomczyk, Oliwia Łuczak, Nadia Klimas, Maria
Oderkiewicz, Magdalena Morawska ,Kinga Strzelczyk, Katarzyna Kuźnicka, Jesika Lar
Antonina Maciejewska, Alicja Misiek.
Laureaci konkursu plastycznego „Impresje plastyczne w utworach Stanisława Moniuszki”:
*kategoria: klasy I-III:
I nagroda – Magdalena Gruchot
II nagroda – Iga Tomczyk
III nagroda – Łucja Kalemba

*kategoria: klasy IV-VI:
I nagroda – Lena Matyja
II nagroda – Maja Paroń

III nagroda – Alicja Wojtuń
IV nagroda – Sandra Ambroży
V nagroda – Oliwia Tomczyk
VI nagroda – Wiktoria Wolniewicz
VII nagroda – Kinga Karkoszka.

*kategoria: klasy VII-VIII:
I nagroda – Wiktoria Galewicz
II nagroda – Kacper Pawelec
III nagroda – Kinga Misiek
IV nagroda – Kinga Strzelczyk
V nagroda – Katarzyna Kuźnicka
VI nagroda – Martyna Strzała
VII nagroda – Kinga Piszczałka.

*kategoria: szkoły ponadpodstawowe:
I nagroda – Emilia Morawska
II nagroda – Karolina Wrzosek
III nagroda – Rafał Morawski.

Wszystkim uczestnikom warsztatów oraz laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

