
XXXV – lecie Zespołu Pieśni i Tańca JUBILAT -Gala

Written by admin22
Thursday, 14 July 2011 17:48 - Last Updated Wednesday, 20 July 2011 14:13

There are no translations available.

XXXV – lecie Zespołu Pieśni i Tańca JUBILAT ze Świdnicy było okazją do spotkania się na
pięknej Gali jubileuszowej, podczas której oprócz koncertu „A na świdnickim rynku bawimy się
na ludowo i na nowo”, przedstawienia monografii ZPiT „Jubilat”, wernisażu wystawy Jakuba
Kowalskiego, wiązanek tańców śląskich, przyśpiewek ludowych, tańców wielkopolskich odbyły
się wręczenia wyróżnień,dyplomów i podziękowań. 

  

  

Niecodzienną niespodziankę dla  Zespołu Pieśni i Tańca „JUBILAT” sprawili parlamentarzyści:
posłanka Monika Wielichowska i senator Stanisław Jurcewicz, którzy wystąpili do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie dla 
Zespołu
oraz 
Lubomira Szmida
, 
Anny Trzeciak
i 
Jakuba Kowalskiego
o przyznanie orderu 
„ZASŁUŻONY dla KULTURY POLSKIEJ”
.

  

Monika Wielichowska i Stanisław Jurcewicz wręczyli wyróżnienia i ordery. Zespołowi
podziękowali za za trud, poświęcenie i wkład pracy w przekazywanie  piękna polskiej tradycji
ludowej oraz rozwijanie zainteresowań folklorem wśród społeczeństwa. Dodali, Ze ZPiT Jubilat
jest wielką chlubą Świdnicy. Wyrazili przekonanie, że mieszkańcy Świdnicy z pewnością są
dumni, że Zespół odnosi ogromne sukcesy w kraju i za granicą, ukazując na całym świecie
piękno i wyjątkowość polskiej kultury ludowej. Do wyrazów uznania posłanka i senator dołączyli
życzenia wielu sukcesów zawodowych, szczęścia, pomyślnej realizacji planów i zamierzeń oraz
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niezawodnej intuicji w podejmowaniu decyzji, a w życiu osobistym i na co dzień wiele radości.

  

  

XXXV- lecie Zespołu Jubilat to podsumowanie owocnych lat twórczego dorobku artystycznego,
lat wpisanych w pamięć i serca publiczności. Ale także lat mozolnych i męczących prób, lat
spędzonych na opracowaniu nowych repertuarów. Te lata były tworzone przez wielu. Zespół
tworzyło wiele młodych ludzi. Zmieniały się twarze i pokolenia.

  

  

  

Pragnę podziękować konferansjerom p. Bożenie Kuźmie p.Zbigniewowi Curylowi  oraz
nauczycielom, rodzicom, za ich ogromne zaangażowanie i wytrwałość, zarówno na
próbach, jak i podczas obchodów Jubileuszu –35lat ZPiT JUBILAT.

  

Choreograf  Lubomir Szmid i Anna Trzeciak

  

Jubileusz Jubilata
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http://www.wiadomosci.swidnickie.pl/galerie/4874-jubileusz-jubilata
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www.wiadomosci.swidnickie.pl

  

Pod eskortą i na sygnale wjechali do Rynku – Jubilat świętuje 65–lecie [FOTO, VIDEO] -
Świdnica -..

  

www.swidniczka.com

  

Zespół Pieśni i Tańca "Jubilat" obchodzi swój jubileusz

  

www.youtube.com
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