
  
PROGRAM FESTIWALU 

 

TERMIN:  20 stycznia 2018r. 

MIEJSCE:  Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”   

ul. Gdańska 12-13  84-300 Lębork 

 

9:00 – 9:45 Rejestracja uczestników  

9:45 – 15:00 Przesłuchania uczestników  

9:45 – 10:30 I kategoria: klasa 1-3 szkoła podstawowa 

10:30 – 10:45 przerwa 

10:45 – 12:45 II kategoria: klasa 4-6 szkoła podstawowa 

12:45 – 13:00 przerwa 

13:00 – 15:00 
III kategoria: kl. 7 szkoły podstawowej – kl. 2 i 3 gimnazjum 

i IV kategoria: szkoła ponadgimnazjalna i dorośli 

15:00 – 15:30 Warsztaty muzyczne z Michaliną Olszewską  

15:30 – 16:00 przerwa 

16:00 
Koncert Galowy*. Koncert gościa specjalnego, koncert laureatów, 

wręczenie nagród. 

 



*Obecność uczestników festiwalu na Koncercie Galowym 

obowiązkowa. Podczas koncertu galowego uczestnicy festiwalu 

wykonają wspólnie na scenie piosenkę „Jest taki dzień” z repertuaru 

Czerwonych Gitar, w związku z tym prosimy o nauczenie się słów: 

 

 

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy, 

dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich, 

dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. 

 

Niebo - ziemi, niebu - ziemia, 

wszyscy - wszystkim ślą życzenia, 

drzewa - ptakom, ptaki - drzewom, 

tchnienie wiatru - płatkom śniegu. 

 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. 

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. 

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. 

Dzień, piękny dzień dziś nam rok go składa w darze. 

 

Niebo - ziemi, niebu - ziemia, 

wszyscy - wszystkim ślą życzenia, 

a gdy wszyscy usną wreszcie, 

noc, igliwia zapach niesie. 

 

 

 

 
 

W godzinach od 13:00 do 15:00 na półpiętrze LCK „Fregata” będzie 

wydawany ciepły posiłek dla uczestników festiwalu i ich opiekunów. 

 



Jury X Pomorskiego Festiwalu Piosenki Zimowej Lębork 2018 

 

1. Przewodnicząca jury: 

 

Michalina Olszewska to wszechstronna wokalistka, zawodowo związana 

z branżą muzyczną od 16-go roku życia. Ma na koncie występy na setkach 

przeróżnych imprez muzycznych w kraju. Najlepiej czuje się w rozrywce: pop i 

musical, jednak niemal żaden gatunek, od rocka po operę, nie jest jej obcy. 

Jest laureatką licznych konkursów i festiwali wokalnych, m.in. Nagrody Grand 

Prix na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Czesława Niemena "Niemen 

Non Stop", Nagrody Publiczności oraz Nagrody 

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na 

Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Marka 

Grechuty. Zanim postanowiła poświęcić się 

śpiewaniu przez 9 lat uczyła się                    w szkole 

muzycznej w klasie skrzypiec. Obecnie występuje na 

deskach Teatru Muzycznego Variete Muza w 

Koszalinie w roli wokalistki i aktorki.  Poza muzyką, 

która jest jej największą pasją, interesuje się również 

polityką i stara się godzić ścieżkę muzyczną z 

rozwojem osobistym w innych dziedzinach. W 2016 

ukończyła studia licencjackie w zakresie 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a obecnie 

studiuje europeistykę na Politechnice Koszalińskiej. 

 

 

 

2. Andrzej Konieczko - konferansjer, dziennikarz muzyczny 

3. Rafał Mędlewski - muzyk, pianista, gitarzysta, kompozytor, członek grupy 

folkowej Boreash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Organizatorzy festiwalu: 

 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”, ul. Gdańska 12-13, 84-300 Lębork, 

dyrektor Paweł Piwka 

 

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork 

dyrektor Teresa Szczepańska – tel. 693 333 131 

 

 

 

 

Patronat honorowy nad X Jubileuszowym Pomorskim Festiwalem Piosenki 

Zimowej Lębork 2018 objęli: 

 

Burmistrz Miasta Lęborka i Starosta Powiatu Lęborskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy: 

 

                                   
 

 

 

 

Patronat medialny: 
 

 

  

 


