
Załącznik do Regulaminu Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni 

Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” obowiązujący 

w Archidiecezji Przemyskiej 

 

1. Organizatorem Koncertu Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” na 

poziomie parafii jest POAK. Do niego też należy wyłonienie reprezentanta danej parafii 

i zgłoszenie go do kolejnego etapu, do osoby odpowiedzialnej za dekanat. Z parafii 

wyłaniany jest tylko jeden przedstawiciel, który będzie reprezentował parafię na 

Koncercie dekanalnym. Z Koncertu dekanalnego wyłoniony zostanie jeden laureat, który 

reprezentował będzie dekanat na Koncercie archiprezbiteralnym. Z etapu 

archiprezbiteralnego do etapu diecezjalnego wyłoniony jest jeden laureat. Ze względu 

na duża liczbę POAK w arciprezbiteracie łańcuckim zostaje on podzielony na 2 części. 

Każda część traktowana jest jako odrębny archiprezbiterat. Część północna: dek Leżajsk 

I, Leżajsk II, Żołynia, Przeworsk I, Przeworsk II, część południowa: dek Błażowa, 

Kańczuga, Łańcut I. Łańcut II. Koncerty na każdym szczeblu powinny mieć uroczysty 

charakter z udziałem publiczności, powinna je poprzedzać Msza św. w intencji Ojczyzny. 

Czas i miejsce ustala osoba odpowiedzialna za dany etap. 

 

2. W Koncercie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne, zespoły 

instrumentalno-wokalne, oraz chóry w różnych grupach wiekowych z danej parafii. 

Każdy wykonawca przygotowuje 5 utworów, tematycznie związanych z hasłem 

Koncertu. Utwory powinny być wykonany z pamięci, w języku polskim. Podczas każdego 

z etapów, wykona 2 utwory, wybrane przez jury. Wykonawców  oceniać będą muzyczni 

fachowcy,  których powołuje osoba odpowiedzialna za dany etap./począwszy od etapu 

dekanalnego w jury powinni zasiadać przedstawiciele z miejsc wykonawców/. Podczas 

występu wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu, podkładu 

muzycznego, śpiewać a”capella. Nagłośnienie zapewnia organizator, pozostały sprzęt 

muzyczny leży w gestii wykonawcy. 

 

3. Terminy zakończenia poszczególnych etapów /można połączyć z nowenną za 

Ojczyznę w poszczególne 11 dni miesiąca/ 

- etap parafialny – do 15 lipca  



- etap dekanalny – do 15 sierpnia 

- etap archiprezbiteralny – do 15 września 

- etap diecezjalny – do 30 września 

 

4.  Finał Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” 

odbędzie się 4 listopada 2018 r. w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Udział finalisty na koszt AK. 

 

5. Za organizację i przeprowadzenie poszczególnych etapów, odpowiedzialni są 

odpowiednio: prezes POAK, odpowiedzialny za dekanat, odpowiedzialny za 

archiprezbiterat, prezes DIAK. 

 

 
 


