
VI GMINNY KONKURS PIEŚNI RELIGIJNEJ I TURYSTYCZNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STAREJ WSI 

6 maja 2014r. to dzień, który upłynął w starowiejskiej szkole pod hasłem wspaniałych 
koncertów. Refleksyjnie, modlitewnie i radośnie brzmiały utwory wykonane przez młodych 
artystów, profesjonalnie przygotowanych przez swoich opiekunów na VI Gminny Konkurs 
Pieśni Religijnej i Turystycznej.  

Na wstępie pani dyrektor Genowefa Lisewska przywitała serdecznie przybyłych gości, którzy 
uświetnili spotkanie swoją obecnością, jury, a szczególnie ciepło zwróciła się do 
wykonawców, życząc im udanych występów. Pani dyrektor przybliżyła także ideę 
tegorocznej edycji konkursu, poświęconej Świętemu Janowi Pawłowi II, której myślą 
przewodnią były słowa: NIE LĘKAJCIE SIĘ, JA JESTEM Z WAMI. Młode pokolenia, 
wychowywane w szacunku dla najwyższych wartości, są chlubą naszej gminy, a ich 
niepospolite talenty, pielęgnowane tak przez rodziców, jak i nauczycieli,  pozwoliły 
słuchaczom przeżyć naprawdę muzyczną ucztę duchową. 

Uczestnicy konkursu w tym roku wystąpili w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-III, IV-
VI oraz młodzież gimnazjalna. Ponadto osobno oceniani byli soliści i duety, a osobno - 
zespoły i chóry. Wszyscy zaprezentowali dwa utwory: pieśń o charakterze religijnym i 
piosenkę turystyczną. Młodzi artyści zachwycili jurorów oraz słuchaczy profesjonalizmem, 
muzykalnością i interpretacją utworów, toteż ocenieni zostali następująco: 

Kategoria wiekowa 0-III 

Zespoły i chóry: 

I miejsce: zespół wokalny z Zespołu Szkół w Wilamowicach 

II miejsce: zespół wokalny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach 

III miejsce: zespół wokalny „Słoneczka” z Zespołu Szkół w Wilamowicach 

Soliści i duety: 

I miejsce: Wiktoria Zeman z ZSP –SP w Starej Wsi 

II miejsce: Sylwia Pieczka i Natalia Lasek z ZSP –SP w Starej Wsi 

Kategoria wiekowa IV-VI 

Zespoły i chóry: 

I miejsce: chórek szkolny z ZSP –SP w Starej Wsi 

II miejsce: zespół „Perełki” z Zespołu Szkół w Dankowicach 

III miejsce: chórek szkolny z Zespołu Szkół w Pisarzowicach 



Soliści i duety:  

I miejsce: Natalia Szlosarczyk i Oliwia Chowaniec z ZSP –SP w Starej Wsi 

II miejsce: Zofia Berezowska i Adrianna Drabek z Zespołu Szkół w Dankowicach 

III miejsce: Zofia Korzeń z Zespołu Szkół w Pisarzowicach 

Kategoria wiekowa: gimnazjum 

I miejsce: Angelika Waligóra z Zespołu Szkół w Dankowicach 

II miejsce: kwartet „Gimnazjalistki” z Zespołu Szkół w Dankowicach 

III miejsce: Julia Nycz z Zespołu Szkół w Dankowicach 

Przyznana została także Nagroda Specjalna Publiczności, którą otrzymał zespół wokalny klas 
IV-VI z Zespołu Szkół w Hecznarowicach za niezwykłe wykonanie „Hymnu do Świętego 
Jana Pawła II”. 

Sponsorem i fundatorem cennych nagród książkowych był, jak co roku, Prezes Banku 
Spółdzielczego w Wilamowicach. 

 

 

 


