
SPRAWOZDANIE  

Festiwal Marynistyczny „Rzeszowski Żagielek 2022” 

 

Już od siedemnastu lat gromadzimy rzesze  młodych wielbicieli szant 

i piosenek żeglarskich na przeglądzie dziecięcej twórczości marynistycznej pod 

nazwą „Słońce, woda i przygoda”. Nasz przegląd to dwa duże przedsięwzięcia. 

Jedno to Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, któremu przyświeca co roku 

inne hasło przewodnie. W tym roku dzieci z całej Polski tworzyły prace na temat 

„Czysta woda - zdrowa i piękna przyroda”.   
Komisja konkursowa, której przewodniczyła pani Sylwia Cybulaska – Wilkoń – 

artysta malarz, zdecydowała o nagrodzeniu 38 twórców. Nagrody przyznano 

w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy 1– 2, klasy 3 – 4, klasy 5 - 

6 i 7 - 8, w tym 6 nagród specjalnych. Wręczono je podczas festiwalu 

odbywającego się w II LO w Rzeszowie. Laureatom gratulujemy, a wszystkim 

uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do 

kolejnej edycji. 

Drugim przedsięwzięciem jest Dziecięcy Festiwal Marynistyczny 

„Rzeszowski Żagielek”, rozwijający talenty wokalne, taneczne, rytmiczne 

i recytatorskie dzieci. Festiwal przez ostatnie dwa lata odbywał się w formie 

online, zaś w tym roku ponownie powróciliśmy na scenę auli II Liceum 

Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Na tegorocznej imprezie, wraz 

z zaproszonymi gośćmi z Podkarpacia zebrało się ponad 250 dzieci ze szkół 

i przedszkoli wraz z wychowawcami i opiekunami. Dzieci prezentowały 

ciekawe, kolorowe i wesołe układy taneczne, pięknie śpiewały, recytowały 

i w zabawny sposób interpretowały utwory literackie.  

Jury festiwalu, któremu przewodniczyła pani Wanda Jędrusiak – Prezes 

Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, wyłoniło zwycięzcę. Tym 

razem statuetkę Grand Prix Festiwalu „Rzeszowski Żagielek - 2022” 

„wywalczyła”  grupa dzieci 5 letnich z Przedszkola  Publicznego Nr 11 

w Rzeszowie, prezentując taniec „Kto tu rządzi”. Grupa przygotowana została 

przez panie: Dorotę Biegaj i Paulinę Dziedzic. Ponadto swe występy 

zaprezentowały: Przedszkole Publiczne Nr 2, Nr 15, Nr 21, Przedszkole 

im Pilota Pirxa w Rzeszowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z klas: 

1b, 2a, 3a, 3b i soliści: Martyna Kiełbasa i Eryk Chudzik, a także Karolina 

Adamska ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Rzeszowie. Uczestnicy Festiwalu 

i Laureaci Konkursu Plastycznego uhonorowani zostali cennymi nagrodami, 

m.in. każdy z nich otrzymał kalendarz ze zdjęciem swojej pracy. Wśród osób 

nagrodzonych w konkursie plastycznym znaleźli się również uczniowie naszej 

szkoły – Solomiia Kudla i Nataniel Lew, a także Zofia Mendyk z Przedszkola 

Publicznego nr 15 w Rzeszowie. Gratulujemy!!! 

Gości Festiwalu powitała Dziewczęca Orkiestra Szałamaistek z II LO 

w Rzeszowie, a na zakończenie piękny koncert zagrali artyści Mobilnej 

Filharmonii.  



Serdeczne podziękowania składamy sponsorom, którzy ufundowali nagrody 

oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy: 

 Pani Wojewodzie Podkarpackiemu 

 Panu Marszałkowi Województwa Podkarpackiego 

 Panu Prezydentowi Miasta Rzeszowa 

 Pani Wandzie Jędrusiak, przewodniczącej ROZŻ 

 Dyrekcji SP 2 i PP 15 w Rzeszowie 

 Panu Wojciechowi Borkowskiemu z drukarni WBX Studio Graficzne za  

 projekt kalendarza 

 Panu Mirosławowi Szpyrce za projekt dyplomów i podziękowań 

 Komisji oceniającej prace plastyczne i jury festiwalu 

 Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie 

 Uczniom II LO w Rzeszowie pomagającym przy organizacji Festiwalu 

 Dyrekcji II LO w Rzeszowie za udostępnienie auli  

 Firmie RESGRAPF za ufundowanie nagród 

 Panu Robertowi Walawendrowi za przygotowanie i nagrody 

 Państwu Annie i Wojciechowi Kiełbasom za ufundowanie nagród 

 Panu Pawłowi Delikatowi za przeprowadzenie warsztatów rysunku 

marynistycznego 

 Rodzicom i przyjaciołom 

 

Z żeglarskim pozdrowieniem - Ahoj! Organizatorzy: 

Elżbieta Bała, Regina Stadnik, Małgorzata Strażewska, Ewa Sołtys – SP nr 2 w Rzeszowie, 

Alicja Rybka – PP nr 15 w Rzeszowie 

 

Impreza została dofinansowana ze środków Województwa Podkarpackiego oraz z budżetu 

Gminy Miasta Rzeszów. 
 

 


