
„W  HOŁDZIE  NIEPODLEGŁEJ”    

SZKOLNY KONKURS WIERSZY, PIEŚNI I PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH 

1. Organizator konkursu: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie. 

  

2. Cele konkursu: 

-  wspieranie wychowania patriotycznego i kształtowanie postaw patriotycznych 

   młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, 

-  popularyzacja pieśni, piosenek i wierszy o tematyce patriotycznej, 

-  doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży, 

-  pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, 

-  promocja młodych talentów, 

- wspieranie postaw kreatywnych wśród młodzieży. 

 

3. Adresaci konkursu: 

Uczniowie I LO w Brzozowie. 

 

4. Kategorie prezentacji artystycznych: 

- solistka/-a, 

- duet 

- zespół. 

 

5. Dopuszczalne formy podkładów muzycznych podczas nagrania prezentacji: 

- akompaniament własny,  (zapewniamy pianino i gitarę akustyczną ), 

- akompaniament w wykonaniu towarzyszącego instrumentalisty, 

- nagranie instrumentalne na nośniku elektronicznym audiofonicznym (pendrive, CD, mp3). 

Na dostarczonym nośniku powinny znajdować się wyłącznie pliki zawierające 

akompaniament do zgłoszonych utworów konkursowych. 

6.Wytyczne konkursowe- tematyka prezentacji artystycznych: 

 

Za utwór patriotyczny uznaje się : 

-  pieśń, piosenkę lub wiersz, z których tekstu emanuje umiłowanie ojczyzny, 

-  piosenkę ( pieśń lub wiersz) kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,  

-  piosenkę ( pieśń lub wiersz) upamiętniającą ważne wydarzenia historyczne 

   z dziejów Polski lub ważną postać historyczną, 

-  piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną, 

-  autorską prezentację wiersza lub piosenki o tematyce patriotycznej lub   

   narodowej. 

 

7. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden utwór ( pieśń, piosenkę lub wiersz), 

który zostanie nagrany i zamieszczony pod specjalnym adresem na stronie szkoły w celu 

odsłuchania i dokonania oceny przez jury konkursowe. 

 

8. Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 

   do 22 listopada 2021r. w sekretariacie szkoły.  

 

W zgłoszeniu pisemnym należy podać: 

- imię i nazwisko uczestnika konkursu, 



-  klasę do której uczęszcza, 

- tytuł utworu oraz autora, 

- w przypadku piosenki rodzaj akompaniamentu. 

 

9. Nagrania i prezentacje konkursowe odbędą się 24 listopada  w sali 112 

    w godzinach od 10.00 do 14.00. 

 

10. Kryteria oceny prezentacji artystycznych: 

 

-  dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu, 

-  muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 

- ogólny wyraz artystyczny i wizualny prezentacji, 

- staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii), 

- oryginalność interpretacji, 

 

11. Skład jury konkursowego: 

- Jury konkursowe złożone z nauczycieli I LO wyłoni najlepszych wykonawców, przyznając 

im nagrody rzeczowe. 

- Dodatkowo zostanie wręczona nagroda publiczności, której laureata wyłoni  głosowanie 

uczniów naszej szkoły.  

 


