
A myśmy szli i szli - dziesiątkowani! 

Przez tajgę, stepy - plątaniną dróg! 

A myśmy szli i szli - niepokonani! 

Aż "Cud nad Wisłą" darował nam Bóg! 

 

Regulamin II Konkursu Powiatowego  

„Z Dalekiego Sybiru” 
 

 

 
REGULAMIN 

I. Zasady ogólne 

* Organizatorem Konkursu jest Wydział  Edukacji  Starostwa  Powiatowego   

    w  Dębicy oraz Koło  Związku  Sybiraków w Dębicy 

 *Honorowy Patronat nad konkursem objęli  : Starosta  Powiatu  Dębickiego  

 Pan Piotr Chęciek,  Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Pan  

Kordian  Borejko,  Koło Związku Sybiraków w Dębicy . 

 Cele Konkursu: 

1. Poszerzenie wiedzy o dziejach Polaków zesłanych na Syberię w czasie i po II wojnie 

światowej. 

2. Poznanie miejsc zsyłek. 

3. Uwrażliwienie młodzieży na zło i krzywdę wyrządzoną deportowanym. 

4. Rozwijanie pasji badawczej uczniów. 

5. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej losów Polaków na Syberii. 

6. Kultywowanie pamięci o polskich zesłańcach. 

7. Wspieranie wychowania patriotycznego  

8. Popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych i sybirackich  

9. Prezentacja uczniów uzdolnionych muzycznie  

     Warunki uczestnictwa: 

*Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do młodzieży szkół   podstawowych 

 i ponadpodstawowych z terenu  powiatu dębickiego. 

*Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konkursu.  

*Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów.  

 



1. W konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły muzyczne ( do 6 osób), 

którzy będą wykonywać 1 piosenkę lub pieśń patriotyczną , sybiracką , utwory 

własne Uczestnicy mogą również korzystać z bogatej  poezji patriotycznej i 

sybirackiej.  

Do wybranego wiersza stworzyć muzykę . 

2. Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym 

dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na 

CD, SD lub USB. 

 3. Komisja konkursowa składa się z 6 osób  ( w tym przewodniczący) 

przyznaje I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia za najlepsze wykonania w dwóch 

kategoriach wiekowych. 

• Szkoły podstawowe klasy V-VIII 

• Szkoły średnie  

 

          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) 

• ogólny wyraz artystyczny 

 

4.Zgłoszenia do konkursu dokonują opiekunowie  , rodzice i  wychowawcy  do dnia 

22 grudnia 2022 roku  do organizatora konkursu pani Anety Janaś 

 telefonicznie (795589357)  oraz przekazują drogą mailową kartę zgłoszenia 

 ( tigers12345@interia.pl) 

5.Termin konkursu  12 stycznia godz.10.00  Dom Kultury w Pilźnie  

 

6. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe plakietki, wyróżnieni dyplomy a laureaci I, II 

III nagrody i dyplomy . 

7. Nagrodzeni wykonawcy (I, II i III miejsca) oraz wyróżnienia wystąpią na uroczystej 

Gali  wręczenia nagród w lutym 2023 roku . 

  8. Komisja konkursowa umieści  listę nagrodzonych w terminie do 31 stycznia   2023 r. 

 na stronie internetowej: http://sybiracydebica.prv.pl/  oraz  profilu "Dębiccy  Sybiracy",   

Facebooku. 

 

mailto:tigers12345@interia.pl

