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Protokół z przesłuchań on-line Konkursu muzycznego  

piosenki patriotycznej „Bitwa o wolność”  

Mordy, dn. 10 sierpień 2020  r. 

 

 

 

Komisja Konkursowa w składzie: 
 

1. Irena Kosińska- Przewodnicząca- to utalentowana wokalistka, która od 
najmłodszych lat stawiała swe kroki na scenie. W ciągu ostatnich kilku lat 
występowała w towarzystwie wybitnych muzyków, jak: Bogdan Hołownia, 
Marek Podkowa, Tomasz Kałwak, Tomasz Machański, Przemysław Florczak, 
Przemysław Hanaj, Michał Kapczuk, Wojciech Ruciński, Łukasz Forest 
Piechota oraz z zespołem Skaldowie. Od 2016 roku współpracuje z Teatrem 
Tańca Caro Dance, jako wokalistka i aktorka, przy tworzeniu spektakli 
teatralnych oraz musicali. 
 

2. Tomasz Radomyski- Członek komisji - gitarzysta, wokalista,    
konferansjer, wodzirej, kompozytor, autor tekstów, instruktor nauki gry na 
gitarze, pedagog, założyciel i lider Kapeli Zbuckiej, od kilku lat związany z 
polskim środowiskiem muzyki country. 

 
 

3. Krzysztof Buzuk- Członek komisji -animator kultury, ponad 30 lat 
doświadczenia scenicznego, muzyk, kompozytor,  

 
Do konkursu wpłynęło 19 poprawnie wypełnionych zgłoszeń. Każdy uczestnik 

prezentował jeden utwór patriotyczny, który komisja oceniała pod względem: doboru 
repertuaru do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację 
utworu, muzykalność jak również indywidualność artystyczną.  

Po wysłuchaniu wszystkich nagrań Komisja konkursowa jednogłośnie 
przyznała następujące miejsca: 

 



W kategorii Dorośli-Seniorzy: 

 

III miejsce: Zespół Wokalny „Złote Kłosy” w utworze „W Suterenie”, 

 

II miejsce: Zespół Ludowy „Podlasianki” w utworze „Przybyli ułani”, 

 

I miejsce: Zespół Kameralny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mordach w utworze 

„Wojenko, wojenko”. 

 

W kategorii Dzieci- Młodzież: 

 

Wyróżnienie: Laura i Sara Niemczyk w utworze „Katechizm Polskiego dziecka” 

Wyróżnienie: Aleksandra Juchniewicz w utworze „Czerwone maki na Monte Cassino” 

Wyróżnienie: Kamila i Iwona Głuchowska w utworze „Miejcie nadzieję”.  

 

III miejsce: Julia Stepaniuk w utworze, „Bo zawsze przecież”, 

 

II miejsce: Sara Niemczyk w utworze „Sen o Katyniu”, 

 

I miejsce: Izabela Karczewska w utworze „W suterenie”. 

 

 

Jury pragnie zaznaczyć, iż poziom przesłuchań konkursowych był niezwykle 
wysoki, gratuluje, więc wszystkim laureatom i finalistom niezwykłej wrażliwości 
muzycznej oraz umiejętności twórczej interpretacji tradycyjnych oraz współczesnych 
polskich pieśni patriotycznych. 
 

                                                        Na tym protokół zakończono. 
 

 

Komisja konkursowa: 

 

1. Przewodnicząca      ……………………………………… 

 

2. Członek komisji      …..…………………………………. 

 

3. Członek komisji      …....…………………………….…. 


