
X Archidiecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej 

                     „Kocham moją Ojczyznę” 

Poznań, 2022 

 

Wolności nie można tylko posiadać,  

ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć.  

Może ona być użyta dobrze lub źle,  

na służbę dobra prawdziwego lub pozornego.  

Jan Paweł II, 1998 r.                                         

 

REGULAMIN   

edycja online 

Wychowanie patriotyczne należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką     

w Polsce. Kontynuując organizację Archidiecezjalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej serdecz-

nie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji tym razem online.  Przeglądowi 

„Kocham moją Ojczyznę” towarzyszą słowa Patrona Akcji Katolickiej w Polsce, św. Jana Paw-

ła II: „O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja. Bądź 

pozdrowiona” (Warszawa, 8.06.1987 r.).  

 

1. Organizatorem X Archidiecezjalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej jest Zarząd Akcji Kato-

lickiej Archidiecezji Poznańskiej.  

2. Przegląd odbywa się pod patronatem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego. 

3. Celem Przeglądu jest: 

• pogłębianie miłości do Ojczyzny 

• rozbudzenie ducha patriotyzmu wśród młodego pokolenia 

• włączenie się w obchody ważnych rocznic historycznych przypadających w 2022 

roku 

• kształtowanie właściwego stosunku do kraju, którego wzorce zawarte zostały  

w literaturze i kulturze polskiej od czasów najdawniejszych aż do współczesnych 

• popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych  

• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu. 

 

4. Zgłoszenia można dokonać: od 1 kwietnia do 15 maja 2022 rok przesyłając w wyznaczo-

nym terminie czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.  

(jedna karta dla jednego występu – solisty/zespołu) wraz z linkiem do nagrania wykonawcy wg 

regulaminu na adres: diak@poznan.ak.org.pl lub akcjakatolicka@archpoznan.pl  
 

5. Ogłoszenie wyników Przeglądu: do końca maja 2022 roku. 

mailto:diak@poznan.ak.org.pl
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6. Przegląd ma zasięg metropolitalny. 

7. Przegląd adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i przeprowadzony będzie  

w grupach wiekowych:  

• szkoły podstawowe, klasy: 0 – III  

• szkoły podstawowe, klasy: IV – VI  

• szkoły podstawowe, klasa VII i VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.  

8. Do Przeglądu mogą przystąpić soliści, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne. 

9. Warunki uczestnictwa:  

• zaprezentowanie z pamięci dwóch utworów patriotycznych (może być jeden religijny) 

w języku polskim 

• nagranie wykonawcy tak, aby była widoczna sylwetka wykonawcy (wykonawców), 

umieszczenie nagrania filmu na portalu You Tube w trybie niepublicznym (w opi-

sie nagrania – imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców, klasa) oraz przesłanie 

linku do nagrania w karcie zgłoszenia  

• nagranie musi być bieżące (nie można wykorzystać wcześniejszych nagrań), nie może 

być poddane jakiejkolwiek obróbce ani montażowi, czas trwania nagrania maksymalnie 

10 minut 

• podczas występu wykonawca może śpiewać a cappella lub z akompaniamentem (akom-

paniament może być odtworzony z nagrania, niedopuszczalne jest nagranie  

z wykorzystaniem chóru lub drugiego głosu), może korzystać z własnego instrumentu 

lub ze wsparcia akompaniatora  

• każdy uczestnik może wystąpić tylko raz, osoba występująca jako solista nie może wy-

stępować jako członek innego zespołu  

• o udziale w Przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Powołane przez organizatora Jury dokona wyboru jednego laureata w każdej kategorii wie-

kowej. Laureaci otrzymują dyplom i statuetkę Brązowego Orła. Jury według uznania może 

przyznać także wyróżnienia w poszczególnych grupach. Wyróżnieni otrzymują dyplom. 

11. W zależności od sytuacji, laureaci oraz uczestnicy Przeglądu wskazani przez organizatora 

wezmą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Poznaniu. Podczas Koncertu wrę-

czone zostaną statuetki oraz dyplomy. 

12. W przypadku niemożności zorganizowania Koncertu, z przyczyn niezależnych od organiza-

tora, forma wręczenia statuetki zostanie uzgodniona indywidualnie.  

13. Wykonawcy Przeglądu otrzymają dyplom przesłany drogą elektroniczną na podany w zgło-

szeniu adres email. 

14. Decyzje Jury są ostateczne. 

15. Wskazany przez organizatora i jury wykonawca będzie miał możliwość występu podczas 

Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.  

16. Zgłoszenia uczestnika (uczestników) do Przeglądu mogą dokonać szkoły, placówki oświa-

towe, parafie, nauczyciele lub opiekunowie (rodzice, dziadkowie) na karcie zgłoszeń (wypeł-

nionej czytelnie, jedna karta dla jednego występu – solisty/zespołu).  



17. Zgłoszenie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyra-

żeniem zgody przez uczestników (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób 

niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych  

uczestnika w zakresie podanym w karcie zgłoszenia oraz wizerunku na potrzeby Przeglądu. 

Administratorem danych osobowych jest organizator Przeglądu.   

18. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Przeglądzie. 

19. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także 

w uprawnionym przypadku prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak 

również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

20. Wszelkie bieżące informacje będą zamieszczane na stronie internetowej organizatora 

www.poznan.ak.org.pl  

21. Informacje na temat Przeglądu można uzyskać pod nr tel. 698 522 295. 

22. Przegląd ma charakter cykliczny i będzie kontynuowany co roku. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Przeglądu bez podania przyczyny. 

24. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie organizator. 

http://www.poznan.ak.org.pl/

