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Biuro Informacj i i Promocii Mizst(! 

W dniu 7 grudnia 2019 roku odbył się XXII Przegląd Pieśni Religijnej zo 

nazwa wskazuje Przegląd Pieśni Religijnej odbył s ię po raz dwudziesty drugi 

w Kędzierzyn ie - Koźlu (Osiedle Azoty Hotel Solidaris). 

Przegląd został zorganizowany przy współpracy Parafii pod wezwaniem Świętego Floriana 

znajdującej się na Osiedlu Zacisze w Kędzierzynie - Koźlu. 

Nad XXII Przeg lądem Pieśni Rel igijnej Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta 

Kędzierzyn- Koźle . 

XXII Przeg ląd P ieśni Religijnej Azoty 2019 odbył się również przy wsparciu 

i patronacie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu; projekt współfinansowany ze 

środków gminy Kędzierzyn-Koźle . 

W tym roku Przegląd cieszył się bardzo dużą ilością uczestników. Udział w XXII Przeglądz ie 

zadeklarowało 55 wykonawców w tym zespoły oraz soliści . Ilość uczestników Przeglądu to 

około 170 osób. 

Wszyscy zadeklarowani wykonawcy wzięli udział w przeglądzie. 

Ze względu na bardzo dużą i lość uczestników czas występu nie mógł przekroczyć 5 minut 

w kategori i solowej i 15 minut w kategorii zespołowej .. 

Dodatkową informacją jest fakt że Przegląd jako impreza kulturalna cieszy się dużym 

powodzeniem. Przykładem jest choćby ilość uczestników Przeglądu oraz fakt, iż uczestnicy 

to nie tylko osoby z naszego miasta, ale również mieszkańcy z gminy Kędzierzyn - Koźle 

oraz gmin ościennych . 

XXII Przegląd Pieśni Religijnej Azoty 2019 odbył się w Hotelu Solidaris. 

Program Przeg lądu podany został do wiadomości uczestników i kształtował s ię następująco : 

Od godziny 8:30 - rejestracja uczestników. 

Od godziny 9:00 do godziny 17:30 odbył się Przegląd wykonawców z podz iałem na 

poszczególne kategorie wiekowe, które kształtowały się następująco : 

I kategoria: soliści - dzieci przedszkolne i szkolne w wieku do 101at; 

II kategoria: soliści - dzieci szkolne w wieku od 11 do 14 lat; 

III kategoria: soliści - uczniowie szkół średnich w wieku od 15 do 19 lat; 

IV kategoria: soliści - osoby dorosłe powyżej 19 lat; 



V kategoria: zespoły - dziecięce (do 13 roku życia); 

VI kategoria: zespoły - młodzieżowe (od 14 roku życia). 

o godzinie 17:30 (w trakcie obrad jury) odbył się Wieczór Chwały prowadzony przez 

zespół "Back to live". W trakcie koncertu połączone zostały różne płaszczyzny 

doświadczenia tj. podziwialiśmy kunszt wykonawców oraz wspólnie chwaliliśmy Pana. 

Z koncertu korzystało wielu mieszkańców Kędzierzyna -Koźla. Po wspólnym uwielbianiu 

80ga nastąpiło ogłoszenie zwycięzców i koncert laureatów. 

Występy zespołów oceniało jury w skład którego wchodzili: 

1. Gabriela 8lacha-Cupiał - Przewodnicząca Jury, wokalistka jazzowa skrzypaczka, 

właścicielka studia nagraniowego "Studio 81". 

2. Jan Groeger - Prezes Hotelu Solidaris, trębacz oraz dyrygent chóru Bel Canto. 

3. Rafał Pulkowski - raper, właściciel studia nagraniowego Studio 2K w Kędzierzynie -

Koźlu. 

4. Dariusz Czarny - gitarzysta, muzyk zespołu "U studni". 

XXII Przegląd rozpoczął się od przywitania uczestników oraz poinformowania uczestników 

o objęciu imprezy Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla oraz 

o fakcie, iź projekt współfinansowany jest ze środków gminy Kędzierzyn-Koźle. 

Wszelkie materiały promujące XXII Przegląd Pieśni Religijnej Azoty 2018 zawierały 

informację o tym, iż: 

- Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta Kędzierzyna - Koźla, 

- projekt został współfinansowany ze środków gminy Kędzierzyn-Koźle. 

Potwierdzeniem jest materiał zdjęciowy, który stanowi załącznik do niniejszego 

podsumowania. 

Patronat medialny nad XXII Przeglądem Pieśni Religijnej Azoty 2019 objęła Telewizja TVP 3 

Opole. 

XXII Przegląd Pieśni Religijnej zarejestrowany został przez wielu przedstawicieli mediów, 

między innymi: 



Gazety Lokalnej, Radia Doxa FM , portalu www.kk24.pl. 

Zdjęcia wykonane podczas XXII Przeglądu Pieśni Religijnej Azoty 2019 umieszczone zostały 

na stronie internetowej Parafii pod wezwaniem Świętego Floriana (www.florian-azoty.com) 

dostępne będą również dla wszystkich mieszkańców Parafii , mieszkańców miasta i gminy 

Kędzierzyn - Kożle oraz wszystkich dla których Przegląd stanowi cenną imprezę kulturalną. 

InformaCje o Przeglądzie wraz z materiałem zdjęciowym dostępne są również na stronach 

internetowych. 

XXII Przegląd Pieśni Religijnej rejestrowany był również przez przedstawiciel i 

poszczególnych wykonawców. Zdjęcia wykonywane przez gości umieszczone będą w ich 

archiwach prywatnych oraz wykorzystywane będą jako materiał promujący Przegląd oraz 

miasto i gminę Kędzierzyn - Koźle. 

Każdy z uczestników otrzymał szczególne dyplomy - podziękowania za uczestnictwo 

w przeglądzie na którym umieszczone zostało logo Urzędu Miasta Kędzierzyna - Koźla , 

Starostwa Powiatowego oraz informację o tym, iż przegląd odbył się pod Patronatem 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle oraz współfinansowany został ze środków 

gminy Kędzierzyn-Koźle. 

Każda z nagród oraz każdy dyplom dodatkowo zawierał informację o wsparciu Przeglądu 

przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla oraz Starostę Powiatu. 

Jury oceniające występy wykonawców podczas XXII Przeglądu Pieśni Religijnej Azoty 2019 

sporządziło protokół z obrad. 

Wyniki XXII Przeglądu Pieśni Religijnej Azoty 2018 kształtują się następująco: 

Specjalne wyróżnienia otrzymali : najlepszy pianista - akompaniator przeglądu. 

I kategoria: 
I miejsce: Amelia Zub 
II miejsce: Małgorzata Majewska 

III miejsce: Agata Michalska; Zofia Mączyńska 

Wyróźnienie: 

brak 

II kategoria: 
I miejsce: Milena Rudolf 
II miejsce: Zuzanna Bar 
III miejsce: Natalia Płachetka 

Wyróżnienia: Emilia Sitnik, Rafał Wieczorke. 



III kategoria: 
I miejsce: Zuzanna Urbanik 
II miejsce: Wiktoria Hoppe 
III miejsce: Magdalena Auer 

Wyróżnienie: Agnieszka Klecza. 

IV kategoria: 
I miejsce: Linda Wencel 
II miejsce: nie przyznano 
III miejsce: Judyta Wojtala 

Wyróżnienie: Kamila Wojtala. 

V kategoria: 
I miejsce: Kinga i Krzysztof Wilczek 
II miejsce: Schola z Parafii Sw. M ikołaja z Kędzierzyna-Koźla 
III miejsce: Antonina Miraszewska z zespołem 

Wyróżnienie: Antonina Miraszewska 

VI kategoria: 
I miejsce: Zespół .Szofar" 
II miejsce: Zespół Singers, zespół .Nad ziemią" 
III miejsce: nie przyznano 

Wyróżnienia: 
zespół - "Credamus" 

Chór "Sursum Corda" 

Z poważaniem 

Proboszcz Parafii 

p. w. $więtego Floriana 

Piotr Adamów 

RZYMSKOKATOliCKA PARAFIA 
śW. Floriana 

47·223 KĘDZIERZYN - KOŹLE 
ul. Chemików 3 
tel. 077 481 3670 


