
26 stycznia w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe przedsięwzięcie - odbył się 
Mi ędzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej księdza Jana Twardowskiego, któremu 
towarzyszyło motto zaczerpnięte z wiersza naszego patrona: „ Z serca do serca, z duszy do 
duszy”.  

Wszyscy wykonawcy, którzy podjęli się muzycznej interpretacji poezji rzeczywiście 
poruszyli  serca słuchaczy i jury.  Pomysłodawcą konkursu była pani dyrektor Anna 
Czyrek. Nad muzyczną oprawą koncertu czuwała pani Iwona Mularz , koordynatorem tego 
przedsięwzięcia była pani Agata Celtner.   

W jury konkursowym zasiedli –pan Przemysław Tejkowski (znany polski aktor 
teatralny i filmowy), pani dr Małgorzata Janda (pracownik Uniwersytet Rzeszowski,  
nauczycielka języka polskiego w naszej szkole) , pani Iwona Mularz  (nauczycielka muzyki 
w naszej szkole), pan Łukasz Mularz ( muzyk, także do niedawna nauczyciel naszej szkoły), 
pani Agata Celtner ( nauczycielka języka polskiego w naszej szkole). 

Jury stanęło przed trudnym wyzwaniem. Nasza szkoła gościła około 50 wykonawców 
z Rzeszowa, Łańcuta, Krasnego. Przyjechali do nas uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjów, wraz ze swoimi nauczycielami i rodzicami.  Mieliśmy możliwość wysłuchania 
pięknych występów solowych i zespołowych o bardzo wysokim i wyrównanym poziomie  
muzycznym, interpretacyjnym, scenicznym. 
 
Czas na zaprezentowanie zwycięzców tych muzycznych zmagań: 
 

I część – szkoła podstawowa 
 

Występy solowe: 
 

1 miejsce 
Zuzanna Kołodziejczyk- uczennica klasy VI  SP nr 4 w Łańcucie 

Wykonywane utwory: 
• „Do moich uczniów” (słowa ks. Jan Twardowski) 
• „Będę nauczycielką” 
Nauczycielem  prowadzącym była pani Sylwia Wojnar 

 
2 miejsce 

Alicja Tokarz - uczennica klasy IV SP im. M. Kopernika w Krasnem 
Wykonywane utwory: 

• „Św. Franciszek z Asyżu” (słowa ks. Jan Twardowski) 
• „Pamiętajcie o ogrodach”- piosenka Jonasza Kofty 
Nauczycielami  prowadzącymi byli  pani Alicja Witek, pan Mariusz Koziołkiewicz 
 

3 miejsce 
Beata Skorus – uczennica klasy V SP nr 2  im.ks. J.Twardowskiego w Łańcucie 

Wykonywane utwory: 
• „Wiersz staroświecki” (słowa ks. Jan Twardowski) 
• „Rzeka” słowa: Maria Konopnicka, muzyka:  Zygmunt Noskowski 
Nauczycielem  prowadzącym była pani Barbara Jarosz 

 
 
 
 
 



 
Występy zespołowe ( szkoła podstawowa): 

 
1 miejsce 

zespół „Dzieciaki w trampkach” w składzie: 
Patrycja Pera – kl.IV, Martyna Orzechowska - kl.VI Sabina Skórska – kl.IV, Michalina 
Chrzan – kl.IV, Maria Tendaj  – kl.IV, Klaudia Nycz – kl.IV, Magdalena Gwizdak - kl.IV,  
Natalia Pera - kl.V, Kornelia Bem - kl.II, Aleksandra Kunysz - kl.II, Midura Anna - kl.II, 
Zuzanna Miller - kl.II, Gabriela Nycz - kl.II, Karolina Władyka - kl.I, Klaudia Nycz - 
kl.IV, Gabriela Rogalska - kl.III 
uczennice Szkoły Podstawowej nr 3  w Łańcucie. 
Wykonywane utwory: 

• „Kochanowskiego przekład psalmów” (słowa ks. Jan Twardowski) 
• „Pada śnieg” 
Nauczycielem prowadzącym był pan Tomasz Orzechowski 
 

Wyróżnienie 
zespół ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. J. Twardowskiego 

 w Rzeszowie w składzie : 
Marta Buczek – kl.IV, Małgorzata Ukleja – kl.IV, Julia Grabowska – kl.IV, 
Dobrosława Taras – kl.V, Gabriela Ukleja – kl.V, Eliza Bugatti - kl.V  

 
        Wykonywane utwory: 

• „Zbawiony” (słowa ks. Jan Twardowski) 
• „Modlitwa końca mojego wieku” 
Nauczycielem prowadzącym była pani Iwona Mularz 

 
 

II część – gimnazjum 
 

Występy solowe: 
 

1 miejsce 
Dominika Tokarz - uczennica klasy I Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem 

Wykonywane utwory: 
• „Którędy” (słowa ks. Jan Twardowski) 
• „A przecież mi żal ” piosenka  Bułata  Okudżawy 
Nauczycielem  prowadzącym był pan Mariusz Koziołkiewicz 
 

2 miejsce 
Anna Maria Kopeć-uczennica klasy III 

Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie 
Wykonywane utwory: 

• „Śpieszmy się kochać ludzi” (słowa ks. Jan Twardowski), przy akompaniamencie 
pianina zasiadła Antonina Rysz 

• „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” 
Nauczycielem prowadzącym był pan Rafał Mazur 
 

 



3 miejsce 
Zofia Kaleta - uczennica klasy II  

Gimnazjum  Społecznego nr1 im. Ks. J. Twardowskiego w Rzeszowie 
Wykonywane utwory: 

• „Wszystko smutne” (słowa ks. Jan Twardowski) 
• „Znów wędrujemy ciepłym krajem”- piosenka Grzegorza Turnaua  do słów 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
Nauczycielem  prowadzącym była pani  Iwona Mularz 
 

Wyróżnienie 
Natalia Kot -uczennica klasy I Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie 

Wykonywane utwory: 
• „Pytam” (słowa ks. Jan Twardowski), muz. Zofia Pacześniak 
• „ Skrzydła” słowa i muzyka Zofia Pacześniak 
Nauczycielem  prowadzącym była pani Zofia Pacześniak 
 
 

Występy zespołowe ( gimnazjum): 
 

1 miejsce 
 zespół z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łańcucie w składzie: 

Julia Grabowska - kl.III, Dorota Kulig – kl.III, 
 Gabriela Dyrda – kl.III, Agnieszka Łuksik kl. III 

Wykonywane utwory: 
• „Do Jezusa umęczonego organami” (słowa ks. Jan Twardowski) 
• „Nie wierzcie piechocie” 

Nauczycielem prowadzącym: była  pani Sylwia Wojnar 
 
 

Wyróżnienie 
zespół  z Gimnazjum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie w składzie: 

Magdalena Nowak-śpiew, Oliwia Rodzoń –śpiew, Alicja Kotula –skrzypce, Filip Paluch –
skrzypce, Małgorzata Kruczek-flet poprzeczny, Jan Łach -bongosy,  

Wojciech Paja –akordeon, Kamil Marek -gitara 
Wszyscy członkowie zespołu są uczniami klasy II gimnazjum 

Wykonywane utwory: 
• „Zbawiony”(słowa ks. Jan Twardowski) 
• „Modlitwa modlącego się ”- piosenka Marcina Stycznia do słów Krzysztofa 

Buszmana 
Nauczycielem prowadzącym był pan Michał Stefanik 
 
 
 
Wszystkim wykonawcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów muzycznych, 

zaś nauczycielom  prowadzącym  i rodzicom wyrażamy naszą wdzięczność za 
trud przygotowania uczniów . Mamy nadzieję , że w przyszłym roku  również 
zaszczycicie nas swoją obecnością na kolejnym konkursie i dostarczycie raz 

jeszcze  niezapomnianych wzruszeń . 
 Dziękujemy! 

 


