
Protokół z przebiegu kwalifikacji regionalnych 
27. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES 

Kozienice, 21 czerwca 2022 r. 

 
 
 
  

 
Komisja artystyczna w składzie: 
Mariusz Ryś – muzyk, muzykolog, Zastępca Dyrektora Tarnobrzeskiego Dom Kultury, juror wszystkich 
edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” 
Sylwester Hernik – muzyk, aranżer, pedagog, animator kultury, juror ogólnopolskich i 
międzynarodowych przeglądów muzycznych 
Szymon Wydra – założyciel i lider znanego zespołu Carpe Diem, z którym wydał sześć długogrających 
albumów, z których cztery pokryły się złotem i platyną, zdobywca najważniejszych nagród w polskiej 
branży muzycznej 
spośród wykonawców, którzy zaprezentowali się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego 
w Kozienicach, postanowiła zaprosić do finału następujące osoby: 
 Lilianna Grudzień – kategoria wiekowa I 

 Gminny Ośrodek Kultury Nowiny, opiekun art.: Sylwia Gajek 
 Alicja Bzymek – kategoria wiekowa II 

 Gminny Ośrodek Kultury Nowiny, opiekun art.: Sylwia Gajek 
 Wiktoria Kotlicka – kategoria wiekowa III 

 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, opiekun art.: Małgorzata Koksa 
 Sandra Fafińska – kategoria wiekowa IV 

 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, opiekun art.: Piotr Markowski 
 Sylwia Lasota – kategoria wiekowa IV 

 Gminny Ośrodek Kultury Nowiny, opiekun art.: Sylwia Gajek 
 Barbara Leśniewska – kategoria wiekowa IV 

 Dom Kultury w Małogoszczu, opiekun art.: Justyna Łysak-Jończyk 
 
29 września 2022 r. (czwartek) – próby dla solistów. 
30 września 2022 r. (piątek) – przesłuchania finałowe – soliści w kat. I, II, III, IV (w późnych godzinach 
wieczornych ogłoszenie listy solistów zakwalifikowanych do koncertu laureatów). 
01 października 2021 r. (sobota) – koncert laureatów, ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu, dostosowania go do przepisów obowiązujących 
w wówczas panującym stanie zagrożenia epidemiologicznego. 
 
Ponadto komisja wyróżniła następujących wykonawców: 

 Klaudia Kiczor – Bilcza, opiekun art.: Honorata Kiczor 
 Weronika Ryńczuk – Nowiny, opiekun art.: Sylwia Gajek 
 Emilia Głodek – Kąty, opiekun art.: Aurelia Luśnia-Stankiewicz 
 Zuzanna Pyczek – Bilcza, opiekun art.: Andrzej Wolski 
 Angelika Rotszejn – Małogoszcz, opiekun art.: Justyna Łysak-Jończyk 
 Wiktoria Basiak – Nowiny, opiekun art.: Sylwia Gajek 

Osoby wyróżnione nie biorą udziału w kolejnym etapie konkursu.  
 
Dyplom - nominacja dla osób zakwalifikowanych do finału oraz dyplomy dla osób wyróżnionych zostaną 
przesłane pocztą na adres jednostki reprezentującej uczestnika. 
 
Organizatorem kwalifikacji regionalnych był Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 


