
REGULAMIN
Gminnego Konkursu Plastycznego

"Patriotyczne obrazy pieśnią malowane"
10 listopada 2022r.

Podobnie jak w roku ubiegłym, nie spotykamy się bezpośrednio na tradycyjnym Święcie Pieśni 
Patriotycznej w Mnikowie, w zamian, od dwóch lat tworzymy nowe wydarzenie artystyczne, które 
jak mamy nadzieję na stałe wpisze się w przyszłości wraz z koncertem w obchody Święta 11 
listopada.
Dlatego też zachęcamy wszystkich uczniów, 
by wsłuchali się w treści jakie niosą ze sobą tradycyjne pieśni patriotyczne, 
które podarowała nam historia i zinterpretowali je plastycznie.
Poznajmy je głębiej, zatrzymajmy się nad nastrojem, emocjami, kolorytem, wizją oraz przesłaniem, 
odkrywanymi w tym wielkim muzycznym dziedzictwie.

 1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie, 
Mników 13, 32-084 Morawica, tel. 012 280-52-19
e-mail: spmnikow@eduliszki.pl

2. Temat konkursu:
"Patriotyczne obrazy pieśnią malowane" – należy wybraną techniką malarską lub graficzną 
przedstawić jedną scenę zawartą w tradycyjnej pieśni patriotycznej odpowiedniej dla kategorii 
wiekowej.

 3. Forma konkursu:
Gminny Konkurs Plastyczny w trzech kategoriach wiekowych oraz dla każdej w dwóch technikach 
artystycznych

 4. Technika pracy plastycznej:
- MALARSTWO (praca w kolorze)
zalecane: farby plakatowe, akwarele, akrylowe, gwasz, tempera, pastele suche (tylko utrwalone 
fiksatywą), pastele olejne, kredki (w tym akwarelowe).
- GRAFIKA (praca monochromatyczna czyli w jednym kolorze),
zalecane: tusz, ołówek, kredka, węgiel (tylko utrwalony fiksatywą)
- FORMAT pracy A3, forma płaska (karton, papier, płótno)
- UWAGA: konkurs nie obejmuje prac przestrzennych (wycinanych, wydzieranych, wyklejanych 
czymkolwiek) także innych formatów (takie prace nie będą uwzględniane).



5. Adresaci – uczestnicy konkursu:
Uczniowie Szkół Podstawowych terenu Gminy Liszki:

- klasy I-III - I kategoria wiekowa
w oparciu o pieśń: „Pierwsza Kadrowa” (tekst w załączniku)

- klasy IV -VI - II kategoria wiekowa
w oparciu o pieśń: „Pałacyk Michla” (tekst w załączniku)

- klasy VII-VIII - III kategoria wiekowa
w oparciu o pieśń: „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”  (tekst w załączniku)

 6. Cele konkursu:
- kształtowanie tożsamości narodowej poprzez odkrywanie i poznawanie treści tradycyjnych pieśni 
patriotycznych,
 - kształtowanie umiejętności tworzenia prac na określony temat, techniką malarską i graficzną 
- rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej, 
- odkrywanie własnych możliwości twórczych,
- rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci. 
- odczuwanie radości, zadowolenia i satysfakcji z własnej twórczości i możliwości jej eksponowania 
dla szerszego grona widzów,
 
  7. Warunki uczestnictwa w konkursie:
KAŻDA SZKOŁA WYBIERA PO JEDNEJ najlepszej PRACY Malarskiej i Graficznej Z KAŻDEJ z trzech 
kategorii wiekowych, drogą wewnętrznych eliminacji. 
Prosimy o dostarczenie tylko 3 prac malarskich i 3 prac graficznych (I, II, III kategoria wiekowa) z 
każdej szkoły do naszej placówki w MNIKOWIE.
a. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas ze szkół terenu Gminy Liszki
b. Każda placówka, z której dzieci biorą udział w konkursie jest zobowiązana do przesłania listownie
lub dostarczenia do organizatora w inny sposób, karty zgłoszenia (załącznik poniżej) wraz z opisaną 
na odwrocie pracą. NIE przyjmujemy fotografii prac konkursowych.
c. Każdą pracę należy opisać na odwrocie według wzoru:
- imię i nazwisko autora pracy i kategoria wiekowa
- tytuł pieśni patriotycznej, z której przedstawiona jest scena na obrazie
- wiek dziecka (klasa autora pracy)
- imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela)
- nazwa placówki
d. Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu:
Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie,
do godziny 15.00 dnia 10.11.2022 r. (prace dostarczone po terminie, także z winy poczty, nie będą 
brały udziału w konkursie)
e. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody prawnych opiekunów na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz upublicznienie dzieła artystycznego on-line.

 



8. Przebieg konkursu:
 a. Termin nasyłania prac: 
do 10 listopada 2022 r.
 b. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły organizatora 
najpóźniej do dnia 22.11.2022 r.
 c. Prace konkursowe zostaną wystawione u organizatora konkursu oraz upublicznione w formie 
fotografii, w galerii na stronie internetowej szkoły organizatora.
d. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz o terminie i sposobie wręczenia 
nagród telefonicznie lub mailowo do dnia 22 listopada 2022 r.

 9. Ocena prac i nagrody przyznane uczestnikom konkursu:
 a. Ocenie i wyborowi najlepszych prac będą podlegać wszystkie dostarczone prace plastyczne, 
które będą prezentować:
- wartość artystyczną
- pomysłowość autora
- oryginalność
- zgodność tematu pracy z tematem przewodnim i regulaminem konkursu
- oraz kompletność dokumentów
 b. Komisja powołana przez organizatora przyzna 
3 miejsca za malarstwo 
3 miejsca za grafikę 
w każdej z podanych kategorii wiekowych. 
Komisja zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody Specjalnej dla najlepszej pracy ze wszystkich 
kategorii.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw od regulaminu w przypadkach 
 od niego niezależnych.



KARTA ZGŁOSZENIA

Gminny Konkurs Plastyczny
"Patriotyczne obrazy pieśnią malowane"

10 listopada 2022 r.
MNIKÓW

……………………………………………………………………………………… ……………………………
imię i nazwisko uczestnika  klasa

…………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
tytuł pieśni patriotycznej przedstawionej na obrazie

MALARSTWO……… ………GRAFIKA
rodzaj techniki artystycznej

……………………………………………………………………………………… ……………………………
imię i nazwisko opiekuna artystycznego    kontakt

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
DANE SZKOŁY (nazwa, adres, telefon, e-mail)

……………………………………………………..
PODPIS RODZICA, PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA*

*Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody prawnych opiekunów na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz upublicznienie dzieła artystycznego on-line.



Pierwsza Kadrowa       (KATEGORIA I-III)

Słowa: Tadeusz Ostrowski, Wacław Kazimierz Łęcki 
Muzyka: melodia warszawskiej piosenki brukowej „Siwa gąska siwa − po Wisełce pływa…” 

Raduje się serce, raduje się dusza, 
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza. 

Ref.: Oj da, oj da dana, kompanio kochana, 
Nie masz to jak pierwsza, nie − oj nie! 

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, 
Ale przejdziem migiem, byle tylko „w nogę”. 

Ref.: Oj da, oj da dana... 

Choć Moskal, psiawiara, drogę nam zastąpi, 
To kul z mannlichera nikt mu nie poskąpi. 

Ref.: Oj da, oj da dana... 

A gdyby się długo opierał psiajucha, 
Każdy z nas bagnetem trafi mu do brzucha. 

Ref.: Oj da, oj da dana... 

Kiedy pobijemy po drodze Moskali, 
Ładne warszawianki będziem całowali. 

Ref.: Oj da, oj da dana... 

A jak się szczęśliwie zakończy powstanie, 
To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie. 

Ref.: Oj da, oj da dana... 

A więc piersi naprzód, podniesiona głowa, 
Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa. 

Ref.: Oj da, oj da dana... 



Pałacyk Michla      (KATEGORIA IV-VI)

Słowa: Józef „Ziutek” Szczepański 
Muzyka: Józef „Ziutek” Szczepański 

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, Bronią się chłopcy od „Parasola”. 
Choć na „tygrysy” mają visy, To warszawiaki fajne chłopaki są. 

Ref.: Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch, 
Pręż swój młody duch, pracując za dwóch! 
Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch, 
Pręż swój młody duch jak stal! 

Każdy chłopaczek chce być ranny, Sanitariuszki, morowe panny, 
Więc gdy cię kula trafi jaka, Poprosisz pannę – da ci buziaka, hej! 

Ref.: Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch… 

Z tyłu za linią dekowniki, Intendentura, różne umrzyki, 
Gotują zupę, czarną kawę − I tym sposobem walczą za sprawę, hej! 

Ref.: Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch… 

Za to dowództwo jest morowe, Bo w pierwszej linii nadstawia głowę, 
A najmorowszy z przełożonych To jest nasz „Miecio”, w kółko golony, hej! 

Ref.: Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch… 

Wiara się bije, wiara śpiewa, Szkopy się złoszczą, krew ich zalewa, 
Różnych sposobów się imają, Co chwila „szafę” nam podsyłają, hej! 

Ref.: Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch… 

Lecz na nic „szafa” i granaty, Za każdym razem dostają baty,
I co dzień się przybliża chwila, Że zwyciężymy! I do cywila, hej! 

Ref.: Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch… 



Pieśń Legionów Polskich we Włoszech     (KATEGORIA VII-VIII)

Józef Wybicki

Jeszcze Polska nie umarła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.
Marsz, marsz… itd.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę
Będziem Polakamy,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz… itd.

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.
Marsz, marsz… itd.

Już tam ociec do swej Basi
Mówi zapłakany:
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz… itd.

Na to wszystkich jedne głosy:
Dosyć tej niewoli
Mamy racławickie kosy,
Kościuszkę Bóg pozwoli.
Marsz, marsz… itd.
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