
Protokół posiedzenia Jury 
XII Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej 

"Śpiewajmy Ojcu Świętemu" 
z okazji obchodów XX Dnia Papieskiego 

w Puławach

Jury w składzie:
Renata Syta – członek Jury
Robert Sosik – członek Jury
Agnieszka Cichocka – członek Stowarzyszenia "Rodzina", sekretarz
Bożena Krygier – Stowarzyszenie "Rodzina", przewodnicząca Jury

po objrzeniu i wysłuchaniu w dniach 5-7 października 2020 r. 30 występów wokalnych, łącznie 123
osób, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym wykonawcom:

SOLIŚCI

w grupie wiekowej dzieci przedszkolnych

wyróżnienie

Karmen Kowalska z Zamościa,
opiekunka: Agnieszka Kowalska

innych nagród nie przyznano

w grupie wiekowej dzieci z klas I-III

nagroda

Amelia Kozak ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie,
opiekunka: Ludmiła Zahorodna

pozostałych nagród nie przyznano

w grupie wiekowej dzieci z klas IV-VIII

wyróżnienie

Magdalena Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach,
opiekunka: Renata Szelewicka-Karolik



III nagroda

Malwina Szczypa ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach,
opiekun: Aneta Oleńska

II nagroda

Weronika Cempel ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach,
opiekun: Renata Szelewicka-Karolik

I nagroda

Natalia Kosmowska ze Szkoły Podstawowej w Opatkowicach,
opiekun: Dorota Goluch

w grupie wiekowej młodzież szkolna

III nagroda

Iga Pyśkiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach,
opiekun: Mariusz Przybyś

II nagroda

Paulina Górecka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach,
opiekun: Arkadiusz Sosnowski

I nagroda

Kamila Niećko z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach,
opiekun: Mariusz Przybyś 

w grupie wiekowej dorośli

wyróżnienie

Kamila Koszałka z Medycznego Studium Zawodowego w Puławach,
opiekun: Dorota Opolska-Maksym

Weronika Olszowa z Medycznego Studium Zawodowego w Puławach,
opiekun: Dorota Opolska-Maksym



ZESPOŁY RODZINNE

II nagroda

Zespół DNA+
opiekun: Dariusz Kosmowski

I nagroda

Rozśpiewana Rodzinka – ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach,
opiekunka: Małgorzata Kuś

ZESPOŁY WOKALNE

w grupie wiekowej dzieci przedszkolnych

wyróżnienie

zespół "ŚWIERSZCZYKI" z Miejskiego Przedszkola nr 10 w Puławach,
opiekunki: Anna Lenartowicz, Agnieszka Borucka

innych nagród nie przyznano

w grupie wiekowej dzieci z klas I-III

nagród nie przyznano

w grupie wiekowej dzieci z klas IV-VIII

nagród nie przyznano

w grupie wiekowej młodzież szkolna

wyróżnienie

zespół "Paulina Górecka i Kacper Kołdej" z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach,
opiekun: Arkadiusz Sosnowski

innych nagród nie przyznano

GRAND PRIX

Chór Kameralny z Domu Kultury w Zwoleniu,
opiekun: Piotr Markowski



Jury  wyraża  wdzięczność  wszystkim  uczestnikom  i  opekunom  za  włączenie  się  
w obchody XX Dnia Papieskiego zwłaszcza w tym trudnym czasie.  Rozumiejąc szczególną formę
tegorocznej  edycji  konkursu,  Jury  pragnie  zwrócić  uwagę  instruktorów  i  opiekunów  na  dwie
kwestie. Po pierwsze dobór repertuaru powinien wiązać się z  jednej strony z umiejętnościami  
i stopniem percepcji uczestnika, z drugiej zaś ze szczególnym charakterem niniejszego konkursu.  
W tegorocznej edycji zdarzały się zgłoszenia utworów tak luźno związanych z tematyką konkursu, że
miało to swoje negatywne odzwierciedlenie w ocenach Jurorów. 

Po drugie, tematyka i charakter konkursu powinny wpływać także na zachowanie i ubiór
jego  uczestników.  Dokonując  oceny  poszczególnych  wykonań  Jury  zwraca  uwagę  nie  tylko  na
umiejętności wokalne, technikę i muzykalność, ale także na ogólny wyraz artystyczny oraz właśnie
dobór  repertuaru.  W  tegorocznej  edycji  konkursu  właśnie  te  czynniki  często  decydowały  
o ostatecznym wyniku dla konkretnego uczestnika.

Jednocześnie Jury zachęca do korzystania z repertuaru podanego przez Organizatora, który
bezpośrednio  nawiązuje  do  tematu  konkretnego  Dnia  Papieskiego,  a  także  wpisuje  się  
w planowany później koncert laureatów.


