
 

  XIII  
Gminny Konkurs  

pieśni patriotycznej, 

powstańczej  

i piosenki żołnierskiej 
M u z y c z n y   D w ó r  

w Lipnicy Wielkiej 
 

27 października 2022 roku                                                 

Regulamin konkursu 
Celem konkursu jest: 

1. Popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzyczno - literackiej o tematyce 

patriotycznej, powstańczej i żołnierskiej. 

2. Uaktywnienie szkół, organizacji społecznych i domów kultury w kształtowaniu postaw 

patriotyczno - obywatelskich wśród dzieci i młodzieży przez uczestnictwo w konkursie. 

3. Integracja różnych środowiska, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu 

Ojczyzna 

4. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form 

wykonawczych pieśni narodowych i patriotycznych. 

5. Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych. 

6. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie 

tych najczęściej wykonywanych. 

 

POSTANOWIENIA REGULAMINOWE: 

Festiwal odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe: 

- I kategoria - szkoły podstawowe – klasy 0 - 3 

- II kategoria – szkoły podstawowe – klasy 4 - 6 

- III kategoria – szkoły podstawowe - klasy 7-8  

 

Wzorem roku poprzedniego wprowadzamy odrębną,  kategorię ROZŚPIEWANA KLASA 

– zachęcamy do uczestnictwa! 

 

7. Udział w festiwalu zgłaszać mogą: soliści,  zespoły wokalno – instrumentalne, zespoły 

wokalne, chóry. 

8. Każdy wykonawca może wystąpić tylko jeden raz! (oznacza to m.in.  

że solista nie może być członkiem zespołu, chóru itp. )  

UWAGA!  soliści nie mogą występować z towarzyszeniem chórku!.  

9. Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór wokalny o treści patriotycznej, 

powstańczej lub żołnierskiej.  

10. Wykonawcy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem, zachęcamy do korzystania z 

instrumentów, mogą też być podkłady. 

11. Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie lub poprzez szkoły, placówki kultury, 

stowarzyszenia i inne organizacje. 



 

12. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest nadesłanie karty zgłoszenia w 

nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia  25 października 2022 r. do godz. 15.00 na 

adres:  Dwór w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka 48, osobiście lub mailem 

lipnicadwor@gmail.com  

UWAGA!  wszyscy artyści wykonujący utwory z towarzyszeniem podkładów na CD lub 

innych nośnikach,  proszeni są o ich dostarczenie najpóźniej do środy 26.10.2022  do 

Dworu w Lipnicy Wielkiej /można drogą mailową)  

 

8. Jury festiwalu będzie oceniać znajomość tekstu, walory artystyczne, sposób 

prezentacji i ubiór stosowny do wykonywanego utworu, wrażenia estetyczne, a także 

dykcję i poprawność wykonywania linii melodycznej. 

9. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

10. Konkurs odbędzie się w dniu 27 października 2022. o godz. 9.00 

 w Muzycznym Dworze w Lipnicy Wielkiej, 

11. Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania danych osobowych i wizerunku 

uczestników festiwalu oraz prawo do wykorzystania utworów słowno - muzycznych 

zgłoszonych do części konkursowej w środkach masowego przekazu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

13. Wszelkich informacji udziela Magdalena Gut pod nr telefonu 018 44 43 488 

 
Po wysłuchaniu zgłoszonych utworów jury przyzna w poszczególnych 

kategoriach wiekowych nagrody i wyróżnienia.  
 
 

UWAGA!!!  

Z powodu bardzo wąskiego i powtarzającego się repertuaru utworów 

wykonywanych przez uczestników w poprzednich edycjach konkursu, poniżej 

zamieszczamy tytuły piosenek, które nie będą podlegać ocenie, a ich zgłoszenia 

nie zostaną przyjęte. Zachęcamy więc do przygotowania innych, równie 

pięknych utworów. 

 

1. Piechota 
2. Przybyli ułani pod okienko 
3. Wojenko, wojenko 
4. Mury 
5. Rozkwitały pąki białych róż 
6. Biały krzyż 
7. Ojczyzno ma 
8. Serce w plecaku 
9. Matko o twarzy jak ziemia czarnej 
10. Dziewczyna z granatem 
11. My Pierwsza Brygada 
12. Tu wszędzie jest moja Ojczyzna 
13. Rozszumiały się wierzby płaczące 
14. Polskie kwiaty 
15. O mój rozmarynie 

 

           Z A P R A S Z A M Y !! 

 

 

 

 


