
XI Archidiecezjalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej 

„Kocham moją Ojczyznę” 

Poznań 2023 

 

 

REGULAMIN   

 
Wychowanie patriotyczne należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką     

w Polsce. Kontynuując organizację Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej, 

serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wszystkich typów szkół do udziału w kolejnej edycji 

konkursu. Przeglądowi „Kocham moją Ojczyznę” towarzyszą słowa Patrona Akcji Katolickiej 

w Polsce, św. Jana Pawła II: „O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! 

Ziemio moja. Bądź pozdrowiona” (Warszawa, 8.06.1987 r.). 

 

1. Organizatorem XI Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej jest Zarząd 

Akcji Katolickiej 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 

• kształtowanie właściwego stosunku do kraju, którego wzorce zawarte zostały  

w literaturze i kulturze polskiej od czasów najdawniejszych aż do współczesnych 

• popularyzacja wierszy, pieśni i piosenek patriotycznych 

• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu. 

 

4. Zgłoszenia można dokonać do 19 maja 2023 r., przesyłając w wyznaczonym terminie czy-

telnie wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: diak@poznan.ak.org.pl    

(jedna karta dla wykonawcy – solisty/zespołu z podaniem trzech utworów)  

 

5. Przegląd zaplanowany jest na sobotę 3 czerwca 2023 r. Miejsce i godzina przesłuchań zosta-

ną podane na stronie internetowej organizatora www.poznan.ak.org.pl  

 

6. Wszelkie bieżące informacje będą zamieszczane na stronie internetowej organizatora.  
 

7. Ogłoszenie wyników Przeglądu nastąpi po przesłuchaniu danej grupy wiekowej i obradach 

jury. 

8. Przegląd ma zasięg metropolitalny. 

9. Przegląd odbywa się w kategorii poezja oraz pieśń i adresowany jest:  
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• w kategorii poezja do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponad-

podstawowych 

 

• w kategorii pieśń do uczniów wszystkich typów szkół w następujących grupach wiekowych:  

 

szkoły podstawowe, klasy: 0 – III;   

szkoły podstawowe, klasy: IV – VI;  

szkoły podstawowe, klasy VII i VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.  

 

10. Do Przeglądu w kategorii pieśń mogą przystąpić soliści, zespoły wokalne oraz wokalno-

instrumentalne maksymalnie 12 osobowe. W kategorii poezja - wykonawcy indywidualni.  

11. Warunki uczestnictwa:  

• wykonawca przygotowuje trzy utwory patriotyczne w języku polskim i prezentuje 

z pamięci dwa z nich wskazane przez jury  

• cały występ nie może trwać dłużej niż 7 minut 

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

paniament może być odtworzony z nagrania, niedopuszczalne jest nagranie z wykorzy-

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

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

stępować jako członek innego zespołu  

• laureat poprzednich Przeglądów nie może występować w tej samej kategorii 

• o udziale w Przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń 

• podczas przesłuchań pozostali wykonawcy mogą uczestniczyć w charakterze widzów. 

12. Powołane przez organizatora jury dokona wyboru jednego laureata w każdej kategorii wie-

kowej. Laureaci otrzymują dyplom i statuetkę Brązowego Orła. Jury może przyznać także wy-

różnienia w poszczególnych grupach. Wyróżnieni otrzymują dyplom.  

13. Decyzje jury są ostateczne. 

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

Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.  

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

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

nej czytelnie.  

16. Zgłoszenie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wy-

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

niepełnoletnich) na publikację i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestni-

ka w zakresie podanym w karcie zgłoszenia oraz wizerunku na potrzeby Przeglądu. Admini-

stratorem danych osobowych jest organizator Przeglądu.   

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

18. Informacje dodatkowe:  

• dla uczestników Przeglądu przewidziany jest poczęstunek (herbata, drożdżówka) 



• organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu 

• organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas 

trwania Przeglądu, uczestnicy przebywają pod opieką nauczycieli lub opiekunów. 

19. Informacje na temat Przeglądu można uzyskać telefonicznie pod numerem 698 522 295. 

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

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

22. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga ostatecznie organizator. 


