
NOTATKA PRASOWA 

XII KALISKIEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR 

PREZYDENTA MIASTA KALISZA (O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM) 

Mamy już za sobą II etap XII Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej  

o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza (o zasięgu ogólnopolskim), którego organizatorem 

jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, we współpracy  

z Centrum Kultury i Sztuki oraz Młodzieżowym Domem Kultury w Kaliszu. 

Koordynatorami organizacyjnymi Konkursu są: Violetta Urban -  dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu oraz Edyta Stangret – Nowak – 
nauczyciel muzyki, logopeda. 

 
Finał odbył się 15 kwietnia 2014 r. od godz. 8.30 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 

Spośród 140 solistów i solistek z I etapu konkursu w finale wystąpiło 60 
uczestników z 6 województw: wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, 
zachodniopomorskiego, kujawsko – pomorskiego i podlaskiego. 

Finalistów oceniać będzie profesjonalne JURY w składzie: Andrzej Ryłko, prof. 
Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, dyrygent i założyciel chórów, przewodniczący jury, Adam Prucnal, muzyk, 
instrumentalista, kompozytor, skrzypek zespołu „BRAThANKI”, producent muzyczny, 
autor muzyki do licznych spektakli teatralnych i telewizyjnych, organizator imprez 
artystycznych, Maciej Balcar, muzyk, autor tekstów, kompozytor, aktor teatralny oraz 
filmowy, wokalista zespołu „Dżem”. W dzieciństwie uczęszczał do ostrowskiej Szkoły 
Muzycznej im. Komedy, do klasy fortepianu.  

Konkurs na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych. Cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród solistów i ich opiekunów. A co najważniejsze pozwala rozwijać 

pasje, odkrywać młode talenty wokalne, popularyzować piosenki w języku polskim  

o walorach wychowawczych. Ma charakter edukacyjny i wychowawczy, głównie przez 

włączenie w jego organizację uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama 

Mickiewicza w Kaliszu oraz studentów Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach praktyk studenckich. 

Zgodnie z Regulaminem Konkurs odbywał się w 4 kategoriach wiekowych: 

 z kl. I – III sp 

 kl. IV-VI sp 

 gimnazjum 

 i szkół ponadgimnazjalnych 



Każdy uczestnik wykonał jedną piosenkę, a Jury wyłoni zdobywcę GRAND PRIX – Puchar 
Prezydenta Miasta Kalisza oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach 
wiekowych za: 
- dobór repertuaru o wartościach wychowawczych o tematyce dziecięcej lub 
młodzieżowej (w języku polskim) dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,  
- umiejętności wokalne (czystość i poprawność intonacyjna, dobra dykcja, poprawność 
interpretacyjna),  
- ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki. 
 

W trakcie konkursu gościnne występił: Zespół „Piano Song” pod kierunkiem Anny 

Kowalkiewicz - Oligny, studenci Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu UAM 

w Poznaniu oraz Mateusz Wróblewski – beatboxer, uczeń IV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu.  

Ogłoszenie wyników odbyło się 15 kwietnia 2014 r. w trakcie  finałowego Konkursu  

w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.  


