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Jak co roku w pierwszy weekend lipca Dukla obchodzi swoje Dni Miasta. Dwa dni wspaniałej zabawy i
moc atrakcji kulturalnych, które zapewniają Urząd Miasta Dukla na czele z burmistrzem Andrzejem
Bytnarem oraz Ośrodek Kultury pod przewodnictwem Małgorzaty Walaszczyk-Faryj, przyciągają niemałą
publiczność głodną wrażeń muzycznych i artystycznych.

Dni Dukli 2017 odbyły się tradycyjnie przy obiektach MOSiR, gdzie na dużej plenerowej scenie
zaprezentowali się artyści zaproszeni przez organizatorów oraz dzieci, młodzież i dorośli z naszej gminy.
Każda z osób zasiadających na widowni z całą pewnością znalazła w tegorocznej edycji imprezy coś dla
siebie, a to za sprawą bogatej oferty artystycznej zawierającej zarówno folklor, muzykę popularną jak i
kabaret.

W sobotę 1 lipca w Muzeum Historycznym w Dukli o godzinie 14.00 odbyła się Uroczysta Sesja Rady
Miejskiej. Tuż po niej wystartował bieg &bdquo;Św. Jana&rdquo; zorganizowany z okazji XX Rocznicy
Papieskiej Pielgrzymki Jana Pawła II do Dukli i Kanonizacji św. Jana z Dukli. Tradycyjnie rozegrano
również Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Old Boye, w którym zwyciężyła drużyna z Węgier. Od
godziny 16.00 Ośrodek Kultury w Dukli rozpoczął realizację programu artystycznego i na scenie
plenerowej zaprezentowali się: zespół &bdquo;Tereściacy&rdquo; z Zawadki Rymanowskiej i z Mszany
oraz trzy zespoły folklorystyczne ze Słowacji. Wybrano również Małą Miss i Mistera Dni Dukli 2017,
którymi zostali Gabriela Albrycht (6 lat) z Równego oraz Filip Niziołek (7 lat) z Jasionki. Około godziny
19.00 Burmistrz Dukli &ndash; Andrzej Bytnar uroczyście zainaugurował Dni Miasta i przekazał klucze
dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli &ndash; Małgorzacie Walaszczyk-Faryj. Wieczorem przed dukielską
publicznością wystąpiła Gwiazda Dni Dukli &ndash; kabaret &bdquo;Koń Polski&rdquo;. Na pierwszy plan
wysunęły się mistrzowskie kreacje aktorskie członków kabaretu, a zwłaszcza wcielenie się w role jednej z
najbardziej popularnych kabaretowych par małżeńskich z długoletnim stażem
&ndash; Mariana i Heli. Skecze i piosenki wykonane przez trójkę artystów uprzyjemniły czas wszystkim
zgromadzonym pod sceną widzom. Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się zabawa taneczna z
zespołem &bdquo;THE FLAMES&rdquo;, która trwała do godziny 1.00.

Drugi dzień rozpoczęła prezentacja dorobku kulturalnego Ośrodka Kultury i Gminy Dukla. Na scenie
zaprezentowały się grupy taneczne działające przy Ośrodku Kultury: szkółka baletowa przygotowana
przez p. Monikę Wagę, zespół taneczny &bdquo;Gabi&rdquo; oraz dzieci z klas I uczęszczające na zajęcia
taneczne realizowane w ramach współpracy Ośrodka Kultury z ZS nr 1 w Dukli. Przed publicznością
wystąpiły także uczennice szkółki skrzypcowej prowadzonej przez p. Irenę Ziębę, które zaprezentowały
muzyczną interpretację motywu czterech pór roku. Talent wokalny zaprezentowały podopieczne p.
Krzysztofa Zajdla ze szkółki wokalnej &bdquo;Bel canto&rdquo;: Zosia Baran, Eliza Kowalska, Aleksandra
Dyszkowska i Julia Solińska oraz Marlena Rygiel absolwentka Szkoły Muzycznej w Krośnie na wydziale
wokalnym. W przerwie nastąpiło rozgadanie nagród w związku z zakończeniem Współzawodnictwa w
Dziedzinie Kultury Gminy Dukla. Nagrody pieniężne i dyplomy odebrały w kategorii Szkół Podstawowych
ZS nr 1 w Dukli &ndash; I miejsce, ZSP w Równem &ndash; II miejsce oraz ZSP w Tylawie &ndash; III
miejsce. Spośród Szkół Gimnazjalnych nagrodzone zostały: ZS nr 2 w Dukli &ndash; I miejsce, ZSP w
Tylawie &ndash; II miejsce i ZSP w Jasionce &ndash; III miejsce. Na zakończenie prezentacji dorobku
wystąpił zespół śpiewaczy &bdquo;Wietrznianki&rdquo; oraz kapela ludowa &bdquo;Duklanie&rdquo;. Od
godziny 19.00 tłumnie zgromadzona publiczność oklaskiwała gwiazdy wieczoru. Jako pierwszy na scenie
pojawił się Mateusz Mijal - wokalista pochodzący z Jasła, którego przeboje można usłyszeć w
największych rozgłośniach radiowych w kraju. Idol młodszej części publiczności zdobył popularność dzięki
takim piosenkom jak &bdquo;Góraleczka&rdquo; i &bdquo;Winny&rdquo; w duecie z Liberem. Następnie
przed dukielską widownią wystąpił kabaret &bdquo;JURKI&rdquo; pochodzący z Zielonej Góry. Grupa
znana z telewizyjnej sceny kabaretowej przedstawiła skecze poruszające w komiczny sposób tematy
obyczajowo-społeczne. Na zakończenie Dni Miasta odbył się koncert KORDIANA - wokalisty disco-polo,
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dla którego charakterystyczne są folkowe brzmienia i góralski głos. Największy przebój artysty &bdquo;Dziewczynę z gór&rdquo; śpiewała cała dukielska publiczność.

Tegorocznym Dniom Dukli towarzyszyła przepiękna sceneria złożona z rzeźb powstałych podczas
odbywającego się wcześniej pleneru rzeźbiarskiego. Podczas imprezy można było skorzystać z atrakcji
dodatkowych takich jak wernisaże, promocje książek, ogrody zabaw dla dzieci oraz degustacja wiejskiego
jadła, które w tym roku przygotowały Koła Gospodyń z Barwinka, Łęk Dukielskich, Tylawy i Wietrzna.

Katarzyna Błaż

Ośrodek Kultury w Dukli składa serdeczne podziękowania: Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji,
Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej, ZS nr 2 w Dukli, Kołom Gospodyń Wiejskich z Barwinka, Łęk
Dukielskich, Tylawy i Wietrzna oraz firmie &bdquo;Bar Solny&rdquo;, za pomoc i wparcie okazane
podczas organizacji Dni Dukli 2017.

http://www.ok.dukla.pl

Kreator PDF

Utworzono 22 November, 2017, 00:06

