
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW” 

 „PIEŚNI PATRIOTYCZNE – ZWIERCIADŁEM HISTORII” 

 

Konkurs ma na celu popularyzowanie i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży 

oraz wytypowanie najlepszych wykonawców do udziału w konkursie poetycko-muzycznym „Żołnierze 

wyklęci zawsze w naszej pamięci. 

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji               

w Puławach odbył się konkurs muzyczny „Pieśni patriotyczne - zwierciadłem historii”. W konkursie 

wzięło udział 8 podmiotów wykonawczych ze szkoły podstawowe, gimnazjum i liceum, które 

wykonały następujący repertuar (układ w tabeli obrazuje miejsca zajęte podczas przesłuchań 

konkursowych). 

L.P. WYKONAWCA TYTUŁ PIOSENKI 

1 miejsce Dominika W. i Przyjaciele W przyszłości gdy się spotkamy 

2 miejsce Jakub P. i Przyjaciele Rozszumiały się wierzby płaczące 

3 miejsce Paulina K. Niezłomni 

wyróżnienie Julia B.-T. List rotmistrza Pileckiego 

5 miejsce Julia K. Wilki 

6 miejsce Weronika S. Czerwona zaraza 

7 miejsce Wioletta K. On nie zapomni 

8 miejsce Barbara M. Historia Roja – ostatnia kula 

 

Po wysłuchaniu prezentacji konkursowych, jury w składzie: Mariusz Przybyś 

(przewodniczący), Agnieszka Przeździecka (członek), Teresa Frydrych (członek) postanowiło przyznać 

nagrody                             i wyróżnienia jak w tabeli powyżej. 

Laureaci dwóch pierwszych miejsc reprezentowali naszą szkołę w konkursie poetycko-

muzycznym „Żołnierze wyklęci zawsze w naszej pamięci”, który odbył się w dn. 9 maja 2018 r. w sali 

teatralnej kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Puławach. Organizatorami wydarzenia były: Światowy 

Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nasi 

reprezentanci zajęli ex aequo 2 pierwsze miejsca. W związku z tym wystąpili również w konkursie 

laureatów w dn. 11 maja 2918 r., który odbył się również w sali teatralnej kościoła p.w. Miłosierdzia 

Bożego w Puławach. 

W/w zespoły wystąpiły w następującym składzie: 

DOMINIKA W. I PRZYJACIELE 

Dominika W. – śpiew, Natalia Ł. – altówka, Agata G. - gitara, Mariusz P. – akordeon 

JAKUB P. I PRZYJACIELE 

Jakub P. – śpiew, Natalia Ł. – altówka, Agata G.- gitara, Mariusz P. – akordeon 

Osoba odpowiedzialna: Mariusz Przybyś 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 


