
 

 

 

REGULAMIN 

XII Ogólnopolskiego Jesiennego Konkursu Poezji Śpiewanej 

„Na strunach poezji” 

18 X i 20 X 2022 r. 

 

 § 1  

Organizator 

1) Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, 

2) Stowarzyszenie Przyjaciół „Grabskiego”. 

 

§ 2 

Partner  strategiczny 

Partnerem strategicznym Konkursu jest Fundacja Santander Bank Polska im. I.J. 

Paderewskiego w Warszawie. 

 

§ 3 

Cele Ogólnopolskiego Jesiennego Konkurs Poezji Śpiewanej 

1) Rozwijanie zainteresowań uczniów formą poezji śpiewanej, 

2) Zwrócenie uwagi na  piękno tekstów literackich, 

3) Uwrażliwienie uczniów na dbałość i estetykę wykonania śpiewanych utworów, 

4) Promowanie młodych talentów. 

 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1) Konkurs jest imprezą otwartą adresowaną do uczniów szóstych, siódmych i ósmych k las 

szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz młodzieży z placówek 

oświatowych, z możliwością udziału gości z zagranicy. 

2) W Konkursie biorą udział soliści, duety i zespoły muzyczne (do  czterech osób , muzycy 

mogą grać maksymalnie na czterech instrumentach). 

3) Z danej placówki może występować maksymalnie trzech wykonawców. 



 

 

 

4) Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych 

a) uczniowie szkół  podstawowych,  

b) uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

5) Laureaci poprzedniej edycji Konkursu nie mogą występować w kolejnym roku, chyba że 

w innej kategorii wiekowej. 

6) Każdy zgłoszony do Konkursu uczestnik jest zobowiązany do wykonania jednego utworu 

śpiewanego  z dowolnym tekstem poetyckim. Szczególnie doceniana będzie twórczość 

własna (tekst, muzyka). 

7) Łączny czas występu uczestnika (uczestników) nie może przekroczyć 5 minut. 

8) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia oraz pliku video w 

orientacji pionowej z nagraniem wykonania utworu konkursowego do 11 października 

2022 r. 

  

§ 5 

Jury Konkursu 

1) Przewodniczący: dr Jarosław Cymerman – Zastępca dyrektora do spraw programowych 

Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, pracownik naukowy 

UMCS 

2) Członkowie:   

a) Piotr Selim (pianista, kompozytor, wokalista, pracownik naukowy Wydziału 

Artystycznego UMCS),  

b) prof. Rafał Szczerbakiewicz ( literaturoznawca i filmoznawca,  pracownik naukowy 

Wydziału Filologicznego UMCS), 

c) Prof. Aleksander Wójtowicz (kierownik Muzeum Literackiego im. Józefa 

Czechowicza w Lublinie). 

3) Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 6 

Kryteria oceny Ogólnopolskiego Jesiennego Konkurs Poezji Śpiewanej 

1) Dobór repertuaru (wybór i dobór utworów), 

2) Zgodność charakteru muzyki i poezji, 

3) Ogólne wrażenie artystyczne, 

4) Inwencja twórcza, 

5) Forma prezentacji. 

 

§ 7 

Przebieg Konkursu 

1) Do 11 października 2022 r. należy przesłać kartę zgłoszenia i plik video w orientacji 

pionowej z nagraniem utworu kandydata. 

2) Karty zgłoszenia i plik video przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną: e-mail:  

poezja@zs1.lublin.pl.  

3) 13 października 2022 r. organizatorzy Konkursu na stronie internetowej szkoły  

zamieszczą listę wykonawców zakwalifikowanych do przesłuchań finałowych. 

4) Do 17 października 2022 r. zakwalifikowani do finału wykonawcy powinni przesłać 

podkłady muzyczne do wykonywanych utworów lub poinformować o formie 

akompaniamentu. 

5) 18 października 2022 r. członkowie Jury będą oceniać występy uczestników 

zakwalifikowanych do finału Konkursu. Przesłuchania odbędą się w auli Zespołu Szkół 

nr1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. W wypadku ewentualnych obostrzeń 

epidemicznych  jury oceni uczestników na podstawie  przesłanego pliku video. 

6) 19 października 2022 r. organizatorzy poinformują telefonicznie tych uczestników, którzy 

decyzją Jury zostali Laureatami Konkursu i wystąpią w Koncercie Laureatów. 

7) Ogłoszenie wyników Konkursu i Koncert Laureatów odbędzie się 20 października 2022 r. 

o godzinie 12.00 w Studio Polskiego Radia Lublin im. Budki Suflera , ul. Obrońców 

Pokoju 2. W sytuacji pogarszającej się sytuacji epidemicznej organizatorzy poinformują o 

zmianie formy przebiegu Koncertu Laureatów. 
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8) Dotychczasowe edycje Konkursu objęte były honorowym patronatem : Wojewody 

Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, 

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

9) Patronami medialnymi są: Radio Lublin oraz Dziennik Wschodni. 

 

§ 8 

Nagrody w Konkursie 

1) Laureatom Konkursu przyznane zostaną Statuetki oraz cenne nagrody w obu kategoriach  

wiekowych: 

a) Złota,, Nuta Poezji” za zajęcie I miejsca, 

b) Srebrna ,,Nuta Poezji” za zajęcie II miejsca, 

c) Brązowa „Nuta Poezji”  za zajęcie  III miejsca oraz 

d) Nagroda „Dzwoneczek Józefa Czechowicza”  za najlepsze wykonanie tekstu poety 

związanego z Lublinem. 

2) Wszyscy finaliści  XII Ogólnopolskiego Jesiennego Konkursu Poezji Śpiewanej i ich 

opiekunowie otrzymają dyplomy. 

3) Fundatorami cennych nagród jest Fundacja Santander Bank Polska im. I.J. Paderewskiego 

w Warszawie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ,, Grabskiego”. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1) Niniejszy regulamin Konkursu będzie dostępny  na stronie internetowej szkoły od             

1 września 2022 roku (zs1.lublin.eu). 

2) Koordynatorem Konkursu jest Pani Iwona Smyk, która udziela wszelkich informacji          

związanych z Konkursem, adres e-mail: i.smyk@zs1.lublin.eu 


