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I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY 
oraz 

I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 
 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje 
Prezydent Miasta Żory 

 
Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim poezji i prozy oraz na festiwal 

piosenki patriotycznej i żołnierskiej  
Patriotyzm to postawa, w której wzrastają wszystkie pokolenia Polaków. Miłość do 
Ojczyzny zapisana została w licznych wierszach, listach, nowelach i pieśniach. Aby 
utrwalać pamięć o tych utworach, a także przybliżyć współczesne patriotyczne utwory 
literackie zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim poezji i prozy oraz do 
udziału w festiwalu piosenki patriotycznej i żołnierskiej skierowanego do mieszkańców 
miasta Żory. 
 
Organizatorzy: 
Muzeum Miejskie w Żorach  
Urząd Miasta Żory 
 

Cele konkursu:  
Udział w konkursie jest okazją do kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania 
polskiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego 
dziedzictwem kulturowym, wspierania wychowania patriotycznego młodego pokolenia 
poprzez formy aktywności artystycznej, takiej jak recytacja i śpiew. Konkurs będzie 
okazja do przywrócenia zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już polskich 
pieśni patriotycznych i żołnierskich oraz do pielęgnowania kulturowego dziedzictwa 
kraju i regionu.  
 

Założenia programowo-organizacyjne:  
 Konkurs recytatorski poezji lub prozy patriotycznej i żołnierskiej 
 Festiwal piosenki i pieśni patriotycznej i żołnierskiej 
 Konkurs na własny patriotyczny utwór napisany wierszem lub prozą  
 Koncert Galowy z udziałem Laureatów i zaproszonych gości 

 
Ogólne kryteria oceny konkursów: 

 dobór repertuaru 
 interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny 
 Innowacje artystyczne 
 wrażenie artystyczne 
 muzykalność i emisja głosu wykonawców 
 kultura słowa 
 strój uczestnika 
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Termin i miejsce konkursu, festiwalu i koncertu galowego: 
 Festiwal pieśni patriotycznej i żołnierskiej odbędzie się 30 październik 2014 r. 
 Konkurs poezji, prozy odbędzie się 6 listopad 2014 r.  
 Konkurs na utwór własny - do 25 października 2014 r.  
 Koncert Galowy odbędzie się 13 listopada 2014 r. w MOK w Żorach 

 
Termin zgłoszenia uczestników: 

 Festiwal pieśni patriotycznej i żołnierskiej - zgłoszenia przyjmujemy w 
nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2014 roku 

 Konkurs recytatorski poezji, prozy patriotycznej i żołnierskiej –  zgłoszenia 
przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2014 roku 

 Zgłoszenia wykonawców do konkursów dokonują opiekunowie 
 

 
Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych grupach wiekowych: 

 Uczniowie klas I - III szkół podstawowych  
 Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych  
 Uczniowie szkół gimnazjalnych 
 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 

Organizatorzy - Muzeum Miejskie w Żorach oraz Miasto Żory - informują, iż będzie 
wykonywana dokumentacja fotograficzna i multimedialną imprezy, przeznaczona do 
wykorzystywana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w kontekście 
dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym projektu, Uczestnictwo w imprezie 
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów 
multimedialnych. 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

 

Koordynator konkursów i festiwalu 
Jadwiga Tabor  
Kierownik Działu Edukacji 
e-mail: jadwigatabor@muzeum.zory.pl 
tel. 607 036 779   

Urszula Niechoj 
Doradca metodyczny 
tel.  602 800 271 
e-mail: urszulaniechoj@gmail.com 
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1 
FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 

 

Miejsce i czas; 
Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej odbędzie się 30 października 2014 r. 
o godzinie 9.00 w MOK w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1 
 
Uczestnicy występują w następujących kategoriach: 

Soliści 
Zespoły wokalne (max 10 osób) 
Chóry 

Kategorie wiekowe:  
Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej 
Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej 
Gimnazjaliści  
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 

Do uczestnictwa zapraszamy: 
 Solistów, zespoły wokalne i chóry nieformalne oraz działające przy szkołach 

 i  domach kultury 
 Każda szkoła lub instytucja może wystąpić w dwóch wybranych kategoriach. 
 Uczestnik prezentuje jedną piosenkę 
 Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim 
 Podkładem muzycznym może być: 

 akompaniament fortepianu, gitary, skrzypiec itp.  
(max 2 instrumenty ) 

 nagranie na płycie CD w formacie AUDIO 
Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie wg informacji podanych w karcie 
zgłoszenia.  
 
Występy ocenia niezależne jury wg następujących kryteriów: 
 dobór repertuaru 
 interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny 
 muzykalność i emisja głosu wykonawców 
 strój uczestnika 
Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 

 

Uwaga! 
Prosimy o przygotowanie podkładów muzycznych na płycie DC w formacie audio lub  
na nośniku pendrive w formacie mp3. Na dostarczonym nośniku może być nagrany 
tylko jeden utwór wykonywany podczas konkursu. Nośnik powinien zawierać dokładny 
opis - tytuł utworu i nazwisko wykonawcy. Proszę go dostarczyć do organizatora 
konkursu 7 dni przed eliminacjami. Dostarczone materiały nie podlegają zwrotowi. 
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2 
KONKURS RECYTATORSKI  

POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 
 

Miejsce i czas; 
Konkurs Recytatorski Poezji lub Prozy Patriotycznej i Żołnierskiej odbędzie się  
6 listopada 2014 r. o godzinie 9.00 w M O K w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1. 
 
Kategorie wiekowe: 

 Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej 
 Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej 
 Gimnazjaliści  

 
Uczestnicy przygotowują; 

 Uczniowie klas I- III przygotowują jeden wiersz 
 Uczniowie klas IV – VI przygotowują wiersz lub fragment prozy 
 Gimnazjaliści przygotowują wiersz i fragment prozy 

 
Czas prezentacji nie może przekroczyć  

 5 minut dla uczniów klas I – VI  
 8 minut dla uczniów gimnazjum 

 
Ogólne kryterium oceny konkursów stanowić będzie:  

 dobór repertuaru 
 interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny 
 wrażenie artystyczne, 
 kultura słowa. i strój uczestnika 

Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna 
 

Szkoła może wystawić do konkursu poezji i prozy 
 jedną  osobę (edukacja wczesnoszkolna) 
 jedną osobę (klasy IV – VI) 
 dwie osoby  (szkoły Gimnazjalne) 
 dwie osoby (szkoły ponadgimnazjalne) 

 
 

Uwaga! 
W razie przekroczenia czasu prezentacji Jury ma prawo przerwać prezentację i odstąpić 
od jej oceny. 
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3 
 

KONKURS NA UTWÓR WŁASNY O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ 
 

Uczestnicy tworzą wiersz lub opowiadanie zgodnie z tematem konkursu.  
Oczekujemy utworów, które będą oparte na wspomnieniach dziadków i pradziadków 
 z czasów okupacji i okresu powojennego. Zachęcamy uczniów do spotkań z żyjącymi 
mieszkańcami Żor, którzy pamiętają wydarzenia z dawnych czasów.  
Termin składania prac – do 25 października 2014 r. 
Miejsce składania prac: 

Muzeum Miejskie w Żorach 44-240 Żory, ul. Muzealna 1/2 
Centrum Edukacji Regionalnej w Muzeum Miejskim w Żorach (dawniej - Żorskie 
Centrum Regionalne) 44- 240 Żory - Osiny ul. Szkolna 55, lub na adres mailowy: 
jadwiga_tabor@op.pl  
 

Utwór należy podpisać i dołączyć do niego metryczkę z następującymi danymi: 
Imię i nazwisko autora tekstu 
Adres i telefon kontaktowy 
Wiek – klasa/szkoła/i nauczyciel kierujący do konkursu (dotyczy 
uczniów). 
 

Do tekstu należy bezwzględnie dołączyć pisemną zgodę o niżej podanej treści:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja dokona wyboru najlepszych prac. 
 
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 30 października 2014r. 
Najlepsze teksty zostaną zaprezentowane przez autorów podczas Koncertu Galowego  
w dniu 13 listopada 2014 r.  

 

Ja ………………………………………………….……………. (Imię i nazwisko autora tekstu) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  

Muzeum Miejskie w Żorach ul. Dolne Przedmieście 1·na potrzeby Konkursu Poezji  

i Prozy Patriotycznej i Żołnierskiej,  

zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.). 

Podpis autora tekstu …………………………………………………… 
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KONCERT GALOWY LAUREATÓW 
 

Zwycięzcy konkursów i uczestnicy wskazani przez jury wystąpią w Koncercie Galowym 
podsumowującym Konkurs Poezji i Prozy oraz Festiwal Piosenki Patriotycznej 
 i Żołnierskiej, który odbędzie się w dniu 13 listopada 2014 r. o godzinie 10.00  
w MOK w Żorach ul. Dolne Przedmieście 1 w ramach obchodów rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 
 
Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną przesłuchań i Koncertu Galowego – 
nagłośnienie, oświetlenie, fortepian lub pianino. Pozostałe instrumenty muzyczne 
wykonawcy zapewniają we własnym zakresie. 

 
 

KARTY ZGŁOSZENIA 
 

I EDYCJI KONKURSU POEZJI I PROZY  
ORAZ  

I FESTIWALU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ  
 
 

Prawidłowo wypełnione karty zgłoszenia należy dostarczyć drogą mailową, osobiście 

lub listownie na wskazany w regulaminach konkursów adres. W temacie wpisujemy 

hasło KONKURS (karty zgłoszeń są załącznikami do regulaminu). 

 

W celu uniknięcia pomyłek organizator potwierdzi telefonicznie zgłoszenie danej 

placówki do konkursów, kontaktując się bezpośrednio ze zgłoszoną szkołą w 

dniach 

21 i 22 października – Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 
26 i 27 października - Konkurs Poezji, Prozy Patriotycznej i Żołnierskiej 

 

W przypadku braku potwierdzenia nauczyciele lub rodzice proszeni są o kontakt  

z koordynatorem konkursu!  

 

UWAGA!  
Karty niewypełnione w całości nie będą uwzględniane. 
 
Proszę koniecznie podać nr telefonu kontaktowego! 
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KARTA ZGŁOSZENIA  
DO KONKURSU POEZJI, PROZY PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 

 

Imię i nazwisko Tytuł utworu  
i jego autor 

Placówka 
adres i 
telefon 

 

Wiek / 
klasa 

uczestnika 

Nauczyciel lub rodzic 
przygotowujący uczestnika. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 

 

 
Kategoria 

 
Imię i nazwisko 

lub nazwa 
zespołu (ilość 

osób w zespole i 
chórze) 

 
Tytuł utworu, 
autor utworu 

 
Placówka 

adres i 
telefon  

 
Wiek / klasa 
Uczestników 

Nauczyciel  
lub rodzic 

przygotowujący 
uczestnika. 

 
Rodzaj 

akompaniamen
tu 

 

Solista 
 

 
 
 

     
 

Zespół 
wokalny 

 
 
 

     
 
 

Chór 
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