Szopki bożonarodzeniowe na wiele talentów
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BARDO. Pomysł konkursu podsunęła dzisiejsza noblistka Olga Tokarczuk; w jednej ze
swoich książek zaakcentowała istnienie w Bardzie niesamowitej szopki, nad którą z
zainteresowaniem pochylają się ludzie odwiedzający miejscowy kościół. Ich doznania są
tożsame z postrzeganiem tego osobliwego miejsca przez młodsze i starsze osoby
uczestniczące od wielu lat w wydarzeniu pn. "Bardo Szopka". Podczas minionego weekendu
podsumowano jego kolejną edycję.

Wystawa szopek w bardzkim ośrodku kultury ujawniła wiele talentów
Centrum Kultury i Biblioteka oraz Stowarzyszenie Bardo, przy współpracy z miejscową Parafią
rzymsko-katolicką, zaprosili mieszkańców i gości do udziału w podsumowaniu konkursu pn. "Bardo.
Szopka 2019". Zadaniem jego uczestników w różnym wieku - od dzieci po seniorów - było plastyczne
zaprezentowanie szopki bożonarodzeniowej. Efekty ich pracy indywidualnej lub zespołowej
zaprezentowano podczas podsumowania współzawodnictwa, co nastąpiło w minioną sobotę. Jak
zauważył burmistrz Krzysztof Żegański - potencjał artystyczny jest niesamowity i m.in. on dowodzi,
że temat przewodni okazuje się być niewyczerpalnym.
Ten sam pogląd wyrazili przedstawiciele organizatorów konkursu, którzy pochylili się nad oceną
zgłoszonych prac. Nie dziwimy się, że nie mieli z tym łatwego zadania. A oto och werdykt:

W kategorii "Szopki indywidualne", klasy I - III szkół podstawowych, pierwsze miejsce dla Michała
Żołnierza, zaś klasy IV - VI pierwsze miejsce dla Pauliny Tubicz, drugie - Macieja Wołyniaka, trzecie Roksany Stasyszyn.

Radość nagrodzonych indywidualnie i zespołowo była przeogromna
W kategorii "Szopki zbiorowe", klasy I - III szkół podstawowych, pierwsze miejsce dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z filią w Przyłęku (Zuzanna
Dubiel, Alicja Fester, Alekdander Flis, Inari Gałązka, Wojciech Jama, Filip Janik, Lubomir
Jaroszewski, Kaja Krupińska, Krzysztof Kuźlak, Kacper Mendera, Mateusz Ostrzyżek, Zuzanna
Pachura, Dorian Podgórski, Alicja Ptasińska, Dominik Strzelec, Iga Urban, Bartosz Węgrzyn,
Krzysztof Witek, Karol Wierzbicki, Natalia Wierzbicka), drugie - dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku (Lena Dudek, Paweł Gazda, Kacper Mosiejowski, Patryk Palac,
Wojciech Zarzawiecki, Błażej Zawiliński).
W kategorii "Szopki zbiorowe" , klasy IV - VI, pierwsze miejsce przyznano Szkole Podstawowej w
Budzowie z filią w Grodziszczu (Maciej Fajt, Szymon Granieczny, Filip Jabłoński, Paweł Sikorski,
Dominika Winiarska), drugie miejsce dla dzieci z sołectwa Opolnica, trzecie - dla Szkoły Podstawowej
w Budzowie z filią w Grodziszczu (Laura Boese, Anna Jopa), a wyróżnienie Szkole Podstawowej w
Budzowie z filią w Grodziszczu: Dagmara Krotoff, Natalia Makuch, Natalia Puskarczyk.

Powód do satysfakcji mieli przedstawiciele Opolnicy
W kategorii "Szopki zbiorowe", szkoły ponadpodstawowe i dorośli - pierwsze miejsce dla sołectwa
Opolnica, a wyróżnienie dla Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy.

Matylda Stelmach z mamą Katarzyną zajęły pierwsze miejsce - rodzinnie
W kategorii "Szopki rodzinne" pierwsze miejsce dla Matyldy Stelmach z mamą, drugie - dla Huberta
Wojciechowskiego z mamą, trzecie - dla Zdzisławy Międzybrockiej z wnuczką Nataszą, zaś
wyróżnienia dla: Piotra Chyżowskiego z ciocią, Kingi Urbaś z mamą, Zofii Demidowicz i Mai
Klimczak z rodzicami.

Praca, której autorom przyznano grand prix
Zdobywcą konkursowego grand prix został Bartosz Koprzak z babcią.
(bwb)

