
XIX Przegląd Pieśni Religijnej Azoty 2016. 

Kędzierzyn - Koźle, 19 listopada 2016 



W dniu 19lislopada 2016 roku odbył się XIX Przegląd Pieśni Religijnej Azoty 2016. 

Jak sama nazwa wskazuje Przegląd odbył się po raz XIX w Kędzierzynie - Koźlu. 

Przegląd został zorganizowany przy współpracy Parafii pod wezwaniem Świętego 
Floriana znajdującej się na Osiedlu Zacisze w Kędzierzynie - Koźlu , a 

współfinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu. 

W tym roku Przegląd cieszył się bardzo dużą ilością uczestników. Udział w XIX 

Przeglądzie zadeklarowało 48 wykonawców w tym zespoły oraz soliści. Ilość 

uczestników Przeglądu to 196 osób. 

Z zadeklarowanych 48 wykonawców bezpośrednio w Przeglądzie uczestniczyło 43 

wykonawców. 

lista uczestników Przeglądu stanowi złączn i k do niniejszego opracowania. 

Ze względu na bardzo dutą ilość uczestników każdy z solistów wykonał po jednym 

utworze natomiast zespoły wykonały po dwa utwory. 

Dodatkową informacją jest fakt że Przegląd jako impreza kulturalna cieszy s ię dużym 

powodzeniem. Przykładem jest choćby ilość: uczestn ików Przeglądu oraz fakt, iż 

uczestnicy to nie tylko osoby z naszego miasta, ale również mieszkańcy z gminy 

Kędzierzyn - Koźle oraz gmin ościennych. 

XIX Przegląd Pieśni Religijnej Azoty 2016 odbyl s ię w Hotetu Solidaris. 

Program Przeglądu podany został do wiadomości uczestników i kształtował się 

następująco: 

Od godziny 10:00 - rejestracja uczestników. 

Od godziny 11 :00 do godziny 15:15 odbył się P rzegląd wykonawców z podziałem 

na poszczególne kategorie wiekowe. 

o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie w ramach podsumowania Światowych Dni 

Mlodzieży. 

18:00 - ogłoszenie wyników. 

19:00 - Koncert Uwielbienia. 



Harmonogram Przeglądu stanowi załącznik do niniejszego podsumowania. 

Występy zespołów oceniało jury w skład którego wchodzili : 

1. Izabela Migocz. 

2. Anna Humeniuk. 

3. Rafał Pulkowski. 

4. Bartosz Radecki. 

5. Sebastian Szajda. 

XIX Przegląd rozpoczął się od przywitania oraz poinformowania uczestników o fakcie 

wsparcia niniejszego Przeglądu przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzyn ie· Koźlu 

poprzez współfinansowanie imprezy. 

Wszelkie materiały promujące XIX Przegląd Pieśn i Religijnej Azoty 2016 zawierały 

informację o wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie· Koźlu. 

Potwierdzen iem jest materiał zdjęciowy, który stanowi załącz nik do niniejszego 

podsumowania. 

XIX Przegląd Pieś n i Religijnej Azoty 2016 prowadziła Pani Hanna Bialas. 

Gala Przeglądu Pieśni Religijnej Azoty 2016 zarejestrowana została przez Miejską 

Telewizję TVM. 

Ponadto oprócz Telewizji Miejskiej TVM obecni byli przedstawiciele: 

Gazety Lokalnej, 

Gościa Niedzielnego, 

Radia Ooxa FM, 

portalu www.kk24.pl. 

Zdjęcia wykonane podczas XIX Przeglądu Pieśni Religijnej Azoty 2016 umieszczone 

zostaną na stronie internetowej Parafii pod wezwaniem Świętego Floriana 

(www.f1orian·azoty.com) dostępne będą również dla wszystkich mieszkańców 



Parafii, mieszkańców miasta i gminy Kędz ierzyna - Koźla oraz wszystkich dla 

których Przegląd stanowi cenną imprezę kultura lną. 

XIX Przegląd Pieśni Religijnej rejestrowany był również przez przedstawicieli 

poszczególnych wykonawców. Zdjęcia wykonywane przez gości umieszczone będą 

w ich archiwach prywatnych oraz wykorzystywane będą jako materiał promujący 

Przegląd oraz miasto i gminę Kędzierzyn - Koźle. 

Kaidy z uczestników otrzymał szczególne dyplomy . podziękowania za 

uczestnictwo w przeglądzie na którym umieszczone zostało logo Starostwa 

Powiatowego , Urzędu Miasta Kędzi erzyna - Koźla oraz informację o tym, iż 

przeg ląd odbył się przy współpracy i wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego 

Kędzierzyna - Koźla. 

Kaida z nagród oraz każdy dyplom dodatkowo zawierał informację o wsparciu 

Przeglądu przez Starostę Powiatu Kędzierzyna - Koźla. 

Jury oceniające występy wykonawców podczas XIX Przeglądu Pieśn i Religijnej Azoty 

2016 sporządziło protokół, który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

Załączniki : 

1. lista uczestników. 

2. Program P rzeg l ądu 

3. Zdjęc i a na płyc ie CD. 

4. Protokół z obrad jury. 

Z poważaniem 

Proboszcz Parafii 

p. w. Świętego Floriana 

Piotr Adamów 
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