
 

Regulamin Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej  

"Pieśni, które budują ducha narodu" 

 
  

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława 

Wyspiańskiego  w Mordarce. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. 

3. Celem Konkursu jest: 

 wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości 

artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

wokalnych, 

 popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej, 

 pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, 

 kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej 

Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność. 

4. Każdy uczestnik Konkursu prezentuje jeden z utworów podanych w 

załączniku nr 1 lub dowolną pieśń patriotyczną, a jej wybór został 

skonsultowany z organizatorem. 

5. Uczestnicy Konkursu będą oceniani w trzech kategoriach: 

 soliści, 

 zespoły wokalne (do 6 wykonawców), 

 wokalno-instrumentalne (do 6 wykonawców). 

6. Kryteria oceny wykonywanych utworów: 

 dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu, 

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 



 oryginalność interpretacji, 

 staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, 

postawa), 

 ogólny wyraz artystyczny. 

7.  Nagrody: 

Laureatów konkursu wyłoni Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Mordarce. 

Nagrodzeni zostaną laureaci I, II, III miejsca w każdej kategorii. Każdy 

wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w konkursie. 

Laureaci pierwszych miejsc wystąpią podczas uroczystej akademii z okazji 100 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

8. Terminy: 

Karty zgłoszenia do Konkursu Pieśni Patriotycznej należy składać do pani mgr 

Marzeny Kasprzyk-Dudek do dnia 15 października 2018 r. 

Konkurs odbędzie się 18 października 2018r. o godz. 9.00 w hali sportowej 

Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Mordarce. 

 

                                                                         mgr Marzena Kasprzyk-Dudek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

Repertuar: 

1. „My Pierwsza Brygada” 

2. „O mój rozmarynie” 

3. „Piechota” 

4. „Wojenko, wojenko” 

5. „Przybyli ułani pod okienko” 

6. „Rozkwitają pąki białych róż” 

7. "Jak to na wojence ładnie" 

8. "Bywaj dziewczę zdrowe" 

9. "Marsz Polonia" 

10.  "Hej, hej ułani" 

11.  "Ostatni mazur" 

12.  "Jedzie, jedzie na kasztance" 

13.  "Orlątko" 

14.  "Pierwsza kadrowa" 

15.  "Tam na błoniu błyszczy kwiecie" 

16.  "Ułan" 

17.  "Biały krzyż" 

18.  "Bartoszu, Bartoszu" 

19.  "Czerwone maki" 

20.  "Deszcz jesienny" 

21.  "Do wolności" 

22.  "Rota" 

23.  "Warszawianka" 

24.  "Ojczyzna' 

25.  "Po partyzancie" 

26.  "Żeby Polska była Polską" 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej 

 

Imię i nazwisko........................................................................................................ 

 

Kategoria.................................................................................................................. 

 

Tytuł pieśni............................................................................................................... 

 

Potrzeby techniczne...................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          III                      III                     III IIII     II 

Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Ma ryja! 

U Twego Syna, Gospodzina, Matko zwo lena Ma ryja! 

Zyszczy nam, spuści nam. 

Kyrie eleison. 

Twe go dziela Krzciciela, Bo życe, 

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 

Słysz modlitwę, jąż nosimy, 

A dać raczy, je goż prosimy, 

A na świecie zbożny pobyt, 

Po żywocie rajski przebyt. 

Kyrie eleison. 

 

Gaude Mater, Polonia  

Prole, fecunda nobili 

I: Summi Regis magnalia 

laude freqenta vigili 2X 

Amen. 

 

 

 



 


