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MŁYNARSKI INSPIRUJE
 Zadaniem było przeprowadzenie warsztatów wokalnych dla dzieci i
młodzieży z gminy Michałowice, zainteresowanych udziałem w konkursie
piosenek Wojciecha Młynarskiego.
 Zrealizowano 16 godzin warsztatów – w formie spotkań indywidualnych oraz
zdalnych
 Do udziału w warsztatach zgłosiło się 10 osób

 Większość uczestniczek zajęć (9 osób)wzięła udział w konkursie,
wykorzystując nagrania przygotowane w trakcie warsztatów
 Warsztaty prowadziła Agnieszka Kiepuszewska, z wykształcenia dyrygentka
i trenerka wokalna, z doświadczeniem w pracy z młodzieżą

 Była to II-ga edycja warsztatów, kontynuacja działania przeprowadzonego
w 2020 roku
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PROMOCJA warsztatów zrealizowana w
ramach pracy woluntarystycznej członków
TPMOK „Komorowianie” :
Plakaty na tablicach gminnych (20
szt.)
FB
Informacja do Centrum Usług
Wspólnych w UG, z prośbą o
przekazanie zaproszenia do udziału w
warsztatach do dyrekcji szkół gminnych
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 Wyniki III Konkursu piosenki „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”
(nazwiska uczestniczek warsztatów zapisane pogrubioną czcionką)
 Kategoria I
 I miejsce: Anastazja Kalisz z piosenką „Księżyc nad Kościeliskiem”
 II miejsce: Hanna Langner z piosenką „Lubię wrony”
 III miejsce: Barbara Urbańska z piosenką „Noce magiczne”
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 Kategoria II
 I miejsce: Matylda Kalisz z piosenką „Ballada o dwóch koniach”
 II miejsce: Maria Marciniak z piosenką „Jeszcze w zielone gramy”
 III miejsce: Julia Żółtowska z piosenką „Lubię wracać tam gdzie byłem”
 Wyróżnienia: Julia Andrusiak z piosenką „ Wszystko przede mną”


Michalina Bajera z piosenką „Idź swoją drogą”
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 Kategoria III
 I miejsce: Zuzanna Lenartowicz z piosenką „Taki cud i miód ”
 I miejsce: Anna Szczegodzińska z piosenką „Jeszcze w zielone gramy ”
 II miejsce: Patrycja Fruba z piosenką „Kocham Cię życie”
 II miejsce: Kamila Sawicka z piosenką „Ballada o Dzikim Zachodzie”
 III miejsce: Katarzyna Księżakowska „Nie ma jak u mamy”
 III miejsce: Agata Sowińska „Taka piosenka taka ballada”
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 Szczegółowe informacje o udziale poszczególnych uczestniczek w
warsztatach dostępne w TPMOK „Komorowianie”;
 Część zajęć odbyła się zdalnie;
 Uczestniczki warsztatów występowały w Urzędzie Gminy, wykonując utwory
konkursowe oraz podczas imprezy świątecznej „Magia Świąt” w
Komorowie.

