
Relacja z IV przeglądu pieśni i piosenki patriotycznej 

 Dnia 28 listopada 2019r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu miał 

miejsce IV Przegląd pieśni i piosenki patriotycznej zorganizowany przez nauczyciela muzyki 

Pana Tomasza Gładysza i nauczyciela religii Pana Tomasza Przybyłę. Przesłuchania 

rozpoczęły się podczas lekcji 7 o godz. 13.15. W przeglądzie udział wzięli uczniowie z klas 

czwartych, piątych i szóstych, którzy prezentowali swoje wokalne umiejętności w kilku 

kategoriach, od występów solowych po duety, tercety, kwartety, kwintety i sekstety. Wystąpiło 

57 osób. Największą popularnością cieszył się utwór pochodzący z okresu I wojny światowej 

pt. „Przybyli ułani pod okienko” autorstwa Feliksa Gwiżdż. Nie mniejszym wyborem uczniów 

cieszył się utwór znany jako „Legiony” lub także „Pierwsza brygada”. Na przeglądzie 

pojawiły się także takie tytuły jak: Pierwsza kadrowa, Miejcie nadzieję, Taki kraj, Szara 

piechota znana także jako Marsz strzelców. Po ostatnim występie wspólnie zaśpiewaliśmy 

piosenkę pt. Kocham wolność pochodzącą z repertuaru Chłopców z placu broni. Po niej 

uroczyście organizatorzy rozdali dyplomy uczestnictwa. Zwieńczeniem przeglądu było 

wykonanie pamiątkowego zdjęcia wszystkich uczestników i organizatorów. 

 Tegoroczny przegląd nie odbył by się bez udziału i zaangażowania kilku uczniów i 

nauczycieli. Nad nagłośnieniem występów czuwał uczeń z klasy 7a Tymoteusz Bem, który 

operował całym sprzętem, pomagał także ustawiać mikrofony przed każdą prezentacją. W rolę 

fotografa, a także osobę techniczną przy mikrofonach zaangażował się uczeń z klasy 7c 

Kacper Kolis. Całą muzyczna imprezę poprowadził nauczyciel religii Pan mgr Tomasz 

Przybyła. Przy nagłośnieniu, a także za pianinem zasiadł nauczyciel muzyki Pan mgr Tomasz 

Gładysz. Na przeglądzie podczas jednej prezentacji za pianinem zasiadła Pani mgr Dorota 

Studencka, nauczyciel fizyki, wykonując utwór Miejcie nadzieję w duecie z uczennicą Magdą 

Zając z klasy 5a. 

 Na widowni były przede wszystkim uczniowie prezentujący się na przeglądzie, a także 

klasa 4c z wychowawcą i 5f. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia. 

 

Organizatorzy 

Tomasz Gładysz – nauczyciel muzyki 

Tomasz Przybyła – nauczyciel religii 

Opracował: Tomasz Gładysz 

 


