
 

 

Kto wyśpiewał nagrody na Festiwalu Piosenki FUMA 2021 w Zielonej Górze? Zobacz, 

jak było pięknie! 
 

XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2021, zorganizowany przez 

Zielonogórski Ośrodek Kultury, za nami. Wzięło w nim udział 120 wykonawców, a poziom był 

bardzo wysoki. Widać pandemia koronawirusa nie przeszkodziła w przygotowaniu do tej znanej już w 

całej Polsce imprezy. 

Zakończył się trwający dwa dni XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
FUMA 2021. Jak przyznaje dyrektor ZOK Agata Miedzińska, obawy o poziom były. 
Pandemia koronawirusa spowodowała, że zajęcia odbywały się on-line i trudniej było się 
przygotować do wokalnych zmagań. Jednak jak się okazało, tegoroczny poziom był bardzo 
wysoki. I jak przyznaje kierownik artystyczny festiwalu, Krzysztof Mroziński, nie było osoby, 
która wystąpiłaby poniżej tego wysokiego poziomu. Jury miało twardy orzech do zgryzienia. 

FUMA 2021 - laureaci festiwalu piosenki 

Jury w składzie: Aleksander Maliszewski (przewodniczący), Katarzyna Dereń, Patrycja 
Kosiarkiewicz, Grzegorz Bugaj i Jarosław Wasik po wysłuchaniu prezentacji wokalnych 26 
uczestników koncertów konkursowych, które odbyły się w dniu 28 maja w Centrum Nauki 
Keplera – Planetarium Wenus postanowiło przyznać: 

 •Grand Prix Festiwalu i Nagroda Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza 
Kubickiego, 

 Lenie MAŁODZIŃSKIEJ (Padew Narodowa, województwo podkarpackie), 
o •Nagrodę Europejskiej Fundacji Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży 

„Młodzi Artyści” FUMA, 
o Nagrodę Stowarzyszenia Moje Miasto: 
o Martynie ĆWIK (Koszalin, województwo zachodniopomorskie), 
o  
o •Nagrodę Europejskiej Fundacji Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży 

„Młodzi Artyści” FUMKA 
o Nagrodę Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
o Nagrodę Dyrektora Zielonogórskiego Ośrodka Kultury: 
o Zuzannie GAJOR (Niedrzwica Duża, województwo lubelskie), 
o  
o •Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, 
o Nagrodę Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, 
o Nagrodę w postaci 1,5 h sesji coachingowej z Patrycją Kosiarkiewicz: 
o Wiktorii WIATER (Zielona Góra, województwo lubuskie), 
o  
o •Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, 
o Nominację do 57.Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie: 
o Kai FRANKIEWICZ (Sława, województwo lubuskie), 
o  
o •Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS: 
o Juli MARCINKOWSKOWSKIEJ (Ślesin, województwo wielkopolskie), 
o  
o •Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS: 
o Paulinie KNAPIK (Sarnów, województwo śląskie), 
o  



o  
o •Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS: 
o Jagodzie OLEJARZ (Wschowa, województwo lubuskie), 
o  
o •Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS: 
o Hannie PUŁKOWNIK (Stęszew, województwo wielkopolskie), 
o  
o •Udział w koncercie Ogólnobiałoruskiego Festiwalu „Eurydyka” poświęconemu 

Annie German Zielona Góra 2021 na zaproszenie Zielonogórskiego Ośrodka 
Kultury, 

o Klaudii HEJMAN (Ślesin, województwo wielkopolskie). 

Jak się okazuje, wielu wykonawców, nie tylko podczas FUMY, ale i innych festiwali sięga po 
repertuar autorstwa zielonogórskich artystów: Ewy Andrzejewskiej i Krzysztofa Mrozińskiego. 
Ich współpraca trwa od lat i jej owoce cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród 
dziecięcych jak i młodzieżowych wykonawców. 
- Ich piosenki są bardzo lubiane i znane w całej Polsce. Warto to podkreślać, bo oni sami o 
tym nie powiedzą, to bardzo skromne osoby - podkreśla Agata Miedzińska. 
Laureatów zobaczyliśmy raz jeszcze podczas koncertu galowego, który odbył się w sobotę w 
Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus. Wykonawcom towarzyszyła orkiestra 
festiwalowa pod kierownictwem Krzysztofa Mrozińskiego, a gwiazdą wieczoru był Grzegorz 
Turnau. 
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