
Protokół z przebiegu II etapu VIII Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu Kolęd 

zorganizowanego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

Rafała Miastowskiego 

 

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem”. 

Konkurs zorganizowany został pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. 

Warszawy Rafała Miastowskiego. 

Koordynatorki konkursu: Beata Kostrupska, Agata Maciejewska, Aleksandra Kołodziejczyk. 

 

Dnia11 stycznia 2023r. w Przedszkolu nr 330 „Pod Modrzewiem” odbyły się przesłuchania 

uczestników II etapu VIII Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu Kolęd. 

Do wzięcia udziału w konkursie zostały zaproszone rodziny dzieci z mokotowskich, 

ursynowskich i wilanowskich przedszkoli.  

 

Do konkursu zgłosiło się 14 rodzin z 7 mokotowskich przedszkoli, wytypowanych podczas I 

etapu konkursu przez zgłoszone placówki. Niestety z powodu choroby nie wszyscy mogli 

wystąpić i zaprezentować swoje zdolności artystyczne. Ostatecznie w konkursie wzięło udział 

12 rodzin z 5 mokotowskich przedszkoli. Każda rodzina prezentowała wybraną przez siebie 

kolędę lub pastorałkę.  

Całemu wydarzeniu towarzyszyła ciepła, rodzinna atmosfera pełna radości i serdeczności.  

Wykonane utwory oceniało zebrane Jury w składzie: 

•  Przewodnicząca – Anna Rumińska –dyrektor Przedszkola nr 317 „Smykolandia” 

• Karolina Sąntolak – dyrektor Przedszkola nr 395 im. Barbary Lewandowskiej 

• Marek Masłowski – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Mokotów 

  

Spośród uczestników II etapu Jury wyłoniło laureatów. 

  

Wyniki VIII Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu Kolęd: 

Uczestnicy konkursu zaprezentowali wiele umiejętności i talentów muzyczno – wokalnych i 

aktorskich. W związku z tym Jury postanowiło przyznać: 

Nagroda specjalna – za żywiołowe i profesjonalne wykonanie, inscenizację muzyczną z 

wykorzystaniem instrumentów oraz pokazanie integrującej siły kolędowania. 

• Emilka Marecka z rodziną (Przedszkole nr 139), kolęda „Pójdźmy wszyscy do 

stajenki” 

• Nela Górczyńska z tatą (Przedszkole nr 139), kolęda „Pójdźmy wszyscy do 

stajenki” 

• Jana Snochowska z rodziną (Przedszkole nr 139), kolęda „Pójdźmy wszyscy do 

stajenki” 

Nagroda specjalna – za wykorzystanie elementów staropolskiego kolędowania oraz 

krzewienie tradycji rodzinnego kolędowania 

• Tadeusz i Bartosz Lichota z rodziną (Przedszkole nr 344), kolęda „Gore 

gwiazda” 



Nagroda specjalna – za precyzję wokalną i wzruszające wykonanie kolędy a cappella 

• Magdalena Urban z rodziną (Przedszkole nr 305), kolęda „Gdy śliczna panna” 

Nagroda specjalna – za krzewienie tradycji rodzinnego kolędowania i interesującą oprawę 

muzyczną 

• Jan i Antoni Zadrożny z rodziną (Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem”), 

kolęda „Przybieżeli do Betlejem” 

 I miejsce – za piękne wyśpiewanie kolędy i włączenie publiczności w śpiew 

• Maciej Ankurowski z rodziną (Przedszkole nr 305), kolęda „Przybieżeli do 

Betlejem” 

I miejsce – za atmosferę ciepła rodzinnego i wiodące muzyczne prowadzenie kolędy przez  

Klarę 

• Klara Kosowska z rodziną (Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem”), kolęda 

„Dzisiaj w Betlejem” 

I miejsce – za aranżację i dobór oryginalnego utworu 

• Nela Pachołek z mamą (Przedszkole nr 317 „Smykolandia”), kolęda „Jezus 

malusieńki”  

I miejsce – za niesłychanie rodzinne wykonanie kolędy oraz wykorzystanie instrumentów i 

krzewienie tradycji rodzinnego śpiewania 

• Mikołaj Białek z rodziną (Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem”), kolęda 

„Przekażmy sobie znak pokoju” 

I miejsce – za wykorzystanie języka migowego w kolędzie 

• Alina Niedolistek z mamą, (Przedszkole nr 317 „Smykolandia”), kolęda „Do 

stajenki” 

• Julia Brodziak z ciocią, (Przedszkole nr 317 „Smykolandia”), kolęda „Do 

stajenki”  

 

 

Protokół  sporządziła:  

Beata Kostrupska 

koordynator konkursu 


