
Protokół Szkolnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

9 listopada 2022 r. 

Komisja w składzie: 

mgr Maria Brzęk 

mgr Barbara Drabik 

mgr Bożena Gierczyk 

p. Teresa Kuziel 

 

po wysłuchaniu 23 prezentacji w formie nagrań postanowiła przyznać następujące 

miejsca i wyróżnienia: 

Oddział przedszkolny 

I miejsce – Gabriela Mucha 

II miejsce – Piotr  Gorczowski 

III miejsce – Krzysztof Gierczyk 

Wyróżnienia: Aleksandra Franczyk, Natalia Gorczowska, Grzegorz Zasadni 

 

Klasy I-III 

I miejsce – Agnieszka Gierczyk, Przemysław Gorczowski 

II miejsce – Zofia Moskal 

III miejsce – Karina Kulig, Ewelina Duda, Olga Marcisz 

Wyróżnienie: Bartosz Franczyk 

 

Kl. IV-VIII 

I miejsce – Karolina Augustyn 

II miejsce – Anna Gorczowska 

III miejsce – Anna Rusnarczyk, Emilia Syjud, Dominika Wąchała 

Wyróżnienie: Julia Wąchała 

Dyplom za udział: Patryk Franczyk 

 

Instrumentaliści 

I miejsce – Bartosz Gierczyk (skrzypce) 

II miejsce – Cyprian Hilgier (akordeon), Sebastian Duda (heligonka) 

 



 

Protokół Szkolnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

 – prezentacje klasowe, 9 listopada 2022 r. 
Komisja w składzie: 

mgr Maria Brzęk 

mgr Barbara Drabik 

mgr Bożena Gierczyk 

p. Teresa Kuziel 

 
po wysłuchaniu prezentacji klasowych postanowiła wyróżnić najbardziej wartościowe 

elementy wykonywanych utworów 

➢ Oddział przedszkolny – „Łączko, łączko, łączko zielona” – za kulturę 

sceniczną  wyrażoną strojem, muzykalność i dobre opanowanie tekstu 

➢ Klasa I – „Przybyli ułani pod okienko” – za opracowanie sceniczne 

prezentowanej piosenki, muzykalność i postawę patriotyczną wyrażoną 

strojem 

➢ Klasa II – „Pierwsza kadrowa” – za żywiołowe, melodyjne wykonanie 

utworu i dobre opanowanie tekstu 

➢ Klasa III – „Pierwsza Brygada” – za opracowanie sceniczne , stroje          

i rekwizyty oraz równe, melodyjne wykonanie prezentowanego utworu 

➢ Klasa IV – „O mój rozmarynie” - za piękne stroje żołnierskie,  liryczne 

wykonanie prezentowanego utworu oraz muzykalność 

➢ Klasa V – „Rozkwitały pąki białych róż” – za piękny śpiew dziewczyn         

i kulturę sceniczną wyrażoną strojem 

➢ Klasa VI – „Wojenko, wojenko” – za równy, melodyjny śpiew                 

i popularyzowanie pieśni o tematyce wojennej 

➢ Klasa VII – „Idą leśni” – za kulturę sceniczną wyrażoną strojem                

i popularyzowanie pieśni o tematyce partyzanckiej 

➢ Klasa VIII – „Szara piechota” – za melodyjny, równy śpiew z podkładem 

i kulturę sceniczną wyrażoną strojem 

 

 


