
X Jubileuszowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej, 

10-lecie nadania imienia „Armii Krajowej”,  

40-lecie Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej  
 

W czwartek, 6 listopada 2014 r. w Szkole 

Podstawowej w Błażowej Dolnej odbył się 

X Jubileuszowy Festiwal Piosenki Patriotycznej 

i Wojskowej pod patronatem Instytutu Pamięci 

Narodowej Oddział w Rzeszowie i Burmistrza 

Błażowej. Organizatorami festiwalu była Szkoła 

Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej 

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej. 

Zorganizowanie imprezy miało na celu między 

innymi: popularyzację pieśni patriotycznych wśród 

dzieci i młodzieży, rozbudzenie patriotyzmu 

w młodym pokoleniu, poszukiwanie dawnych, 

zapomnianych pieśni i popularyzacja nowych utworów 

o wymowie patriotycznej, promowanie młodych 

talentów oraz uświetnienie Święta Szkoły i potrójnego 

jubileuszu: 40-lecia szkoły, 10-lecia nadania imienia 

i X Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Wojskowej.  

 

 
Tercet z naszej szkoły podczas występu 

 

Uroczystość rozpoczęto wspólną mszą świętą pod 

przewodnictwem księdza dziekana Jacka Rawskiego, 

następnie uczniowie, nauczyciele oraz goście udali się 

na plac szkolny, gdzie złożono wiązanki kwiatów 

i znicze pod Obeliskiem Katyńskim i tablicą 

pamiątkową AK. Potem wszyscy zebrani udali się na 

salę gimnastyczną, gdzie jako pierwszy, głos zabrał 

dyrektor szkoły Janusz Maciołek: 

„Bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych, na 

czele z ks. dziekanem Jackiem Rawskim, witam 

władze naszej gminy: Jerzego Kocoja - 

przewodniczącego Rady Miejskiej i Zygmunta Kustrę, 

burmistrza Błażowej.  

Gorąco witam dr Ewę Leniart - dyrektora Oddziału 

IPN w Rzeszowie. 

Witam Ludwika Sobola - dyrektora Wydziału 

Rozwoju Edukacji i Administracji Podkarpackiego 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

W związku z 40-leciem naszej szkoły szczególnie 

gorąco witam przedstawicieli dawnych Komitetów 

Rodzicielskich i Rad Rodziców, którzy wnieśli 

znaczący wkład w rozwój naszej szkoły. 

Witam emerytowanych nauczycieli na czele 

z dyrektorami szkoły, paniami Kazimierą Woźniak 

i Zofią Jakubczyk, i byłych pracowników szkoły. 

Witam wszystkich pozostałych zaproszonych gości 

w osobach dyrektorów szkół naszej gminy: Ewę 

Kozubek - dyrektora Zespołu Szkół w Błażowej oraz 

wicedyrektorów, panie Marię Kruczek, Danutę Bator 

oraz Marlenę Duliban z Zespołu Szkół Nr 6 

w Rzeszowie, witam Zdzisława Chlebka ze SP 

w Futomie i Agnieszkę Pietruchę ze Szkoły w Nowym 

Borku. 

Witam Danutę Heller, dyrektora MGBP w Błażowej 

i redaktor naczelną „Kuriera Błażowskiego”. Witam 

Zbigniewa Nowaka, dyrektora GOK-u w Błażowej.  

 

 
Zespół wokalny uczniów z klasy IV 

 

Witam Przyjaciół Szkoły na czele z Mieczysławem 

Łypem, poetą, wraz z małżonką dr Hanną Krupińską 

Łyp, pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Witam przybyłych sponsorów szkoły. Witam Panów: 

Józefa Wyskiela, byłego burmistrza i Marka Ząbka, 

byłego wiceburmistrza Błażowej. Witam Mariusza 

Króla, nowego prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Błażowej i Stanisława Bialica, dotychczasowego 

prezesa. Witam Zbigniewa Szalę, obecnego sołtysa 

Błażowej Dolnej oraz Jerzego Kmiotka, sołtysa 

Mokłuczki i Jurka Farasia, działacza NSZZ 

„Solidarność”. Miło mi jest gościć dr Małgorzatę 

Kutrzebę, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Błażowskiej.  

Witam rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Witam 

wszystkich pozostałych zaproszonych gości, których 

nie jestem w stanie wymienić z nazwiska i pełnionej 

funkcji. 

Z wielką radością witam wszystkich uczestników 

X Festiwalu wraz z opiekunami. To już X Festiwal 

Piosenki Patriotycznej i Wojskowej połączony 

z Dniem Patrona naszej szkoły, która nosi zaszczytne 

imię Armii Krajowej. To również 10. rocznica nadania 

naszej szkole imienia Armii Krajowej. Dzisiejsza 

uroczystość to również 40-lecie nowej szkoły. 



Zapraszam do obejrzenia fotokroniki szkoły, którą 

udało się nam przygotować.  

Honorowy patronat nad festiwalem pełnią burmistrz 

Błażowej oraz Instytut Pamięci Narodowej - którzy są 

fundatorami nagród. Współorganizatorem jest GOK 

w Błażowej. 

Patronat medialny sprawują Polskie Radio Rzeszów, 

GC Nowiny i portal internetowy Nowiny24.pl. 

W dniu dzisiejszym gościmy 14 zespołów, 

4 solistów, 1 duet i 1 tercet. 

Wszystkim zespołom, duetom i solistom życzę 

zdobycia nagród i wyróżnień, a pozostałym 

uczestnikom miłych przeżyć w przededniu Święta 

Niepodległości. 

Zanim oddam głos prowadzącym dzisiejszy festiwal 

uczniom, proszę o zabranie głosu przedstawiciela IPN 

na temat zaprezentowanej wystawy „Symbole naszej 

historii”. (…) 

Zachęcam jeszcze do obejrzenia naszej wystawy 

fotograficznej z historii festiwalu, która mieści się na 

korytarzu przed salą gimnastyczną. Polecam obejrzeć 

stare zdjęcia szkolne oraz nowe, bardzo ciekawe 

publikacje IPN- „Pamięć” oraz ŚZŻ AK- „Biuletyn 

Informacyjny”, które mieszczą się na stołach pod 

oknami. Zapraszam do obejrzenia Izby Pamięci AK”. 

Po oficjalnym przywitaniu wszystkich 

zgromadzonych przez dyrektora Janusza Maciołka, 

uczniowie klas IV- VI pod kierunkiem p. Agaty Śliwy 

zatańczyli poloneza. 

Następnie przyszła kolej na część główną festiwalu, 

czyli występy uczniów. Uczestnikami festiwalu mogli 

być uczniowie klas O-VI szkół podstawowych. 

Obowiązywały dwie kategorie wiekowe: I kategoria – 

klasy O-III, II kategoria – klasy IV-VI. Wykonawcy 

przygotowywali jedną piosenkę - patriotyczną lub 

wojskową dostosowaną do wieku  uczestnika. 

W skład powołanego przez organizatorów jury 

weszli: Zofia Stopińska z Polskiego Radia Rzeszów, 

Tadeusz Chlebek, były kapelmistrz Orkiestry 

Wojskowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 

Karolina Kisała ze Szkoły Muzycznej w Błażowej oraz 

Jakub Izdebski z Instytutu Pamięci Narodowej 

w Rzeszowie.  

W przerwie pomiędzy obradami jury, czas 

oczekiwania uświetniły dwie nowe nauczycielki 

z naszej szkoły - Marta Kulasa i Paulina Bator, które 

zaśpiewały: „Deszcz jesienny”, „Pytasz mnie”, „Biały 

Krzyż” i „Powrócisz” oraz goście z Zespołu Szkół 

Nr 6 w Rzeszowie, którzy również umilili swym 

występem jubileuszowy festiwal podczas obrad jury. 

Uczniów przygotowała pani Iwona Josse–Jakubiec.  

Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że nasz 

festiwal zgromadził tak wiele młodych talentów. 

Podjęcie decyzji i odczytanie werdyktu na pewno było 

trudnym zadaniem dla jury, ponieważ wszystkie 

występy były wyjątkowe i wspaniałe. 

  

Oto werdykt: 

 

I Kategoria wiekowa 

ZESPÓŁ 

I miejsce – tercet: Martyna Cygan, Julia Pociask 

i Maja Pleśniak z SP w Błażowej Dolnej 

II miejsce - zespół „Stokrotki” z SP w Błażowej 

III miejsce - zespół z SP w Futomie oraz zespół 

„Pszczółki” z Przedszkola Publicznego w Błażowej 

 

DUET LUB SOLO 

II miejsce - duet Joanna i Dawid Gromek z SP 

 w Białce 

III miejsce - solo Ania Marculeac z SP w Błażowej  

Dolnej 

 

Pozostali uczestnicy I kategorii: 

- zespół „Wesołe Nutki” z SP w Kąkolówce 

- zespół z SP w Piątkowej 

- zespół „Smerfy” z Przedszkola Publicznego 

 w Błażowej  

- zespół „Tygryski” z Przedszkola Publicznego  

w Błażowej 

 

II Kategoria wiekowa 

ZESPÓŁ 

I miejsce - zespół „Fajerwerki” z SP w Nowym Borku 

II miejsce - zespół z SP w Futomie 

Wyróżnienie: - zespół z SP w Kąkolówce 

 

DUET LUB SOLO 

I miejsce - solo Aleksandra Turczyk z SP w Lecce  

oraz solo Lucjan Bator z SP w Błażowej 

II miejsce - solo Anita Rząsa z SP w Futomie 

 

Pozostali uczestnicy I kategorii: 

- zespół z SP w Błażowej 

- zespół z SP w Białce 

- zespół z SP w Błażowej Dolnej 

 

Na koniec uroczystości fotograf zaprosił 

wszystkich wykonawców wraz z opiekunami do 

wspólnego zdjęcia. 

X Jubileuszowy Festiwal Piosenki Patriotycznej 

i Wojskowej po raz kolejny okazał się bardzo udaną, 

wspaniałą imprezą środowiskową.  

 

Marta Kulasa 

 


