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W roku 2007 mija 210 rocznica powstania polskiego 
hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”.

Z tej okazji warto przypomnieć historię powstawania 
pieśni historycznych i rolę, jaką odegrały one w dziejach 
Polski i konkretnych okresach historycznych.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Konkurs na przedstawienie historii i wykonanie pieśni 
patriotycznych.

Prosimy o zainteresowanie uczniów tą problematyką
i zachęcenie do wzięcia udziału w konkursie.

Finał konkursu odbędzie się 13 grudnia 2007r. 
      w XXIII Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie 
      w Warszawie.
                                         

                                                         Życzymy sukcesów

W przypadku wszelkich uwag, pytań i informacji związanych 
z konkursem prosimy o kontakt z Mariolą Bujak, tel. (022) 610-63-61



Dzielnicowy Konkurs historyczny
„Pieśń ujdzie cało...”

1. Cel konkursu:
- zainteresowanie uczniów historią i rolą pieśni patriotycznych w dziejach 
państwa i narodu polskiego
- przybliżenie naszej ojczystej historii i ułatwienie jej rozumienia
- zachęcenie do poznania treści pieśni patriotycznych i hymnów polskich 
a przez to rozwijanie poczucia więzi narodowej
- przeanalizowanie roli, jaką odegrały w chwilach trudnych dla narodu 
polskiego
- kształtowanie patriotyzmu i szacunku dla tradycji i symboli narodowych 

2. Konkurs rozpisany jest w dwóch kategoriach:
I.  na wykonanie pieśni patriotycznych

              a) dla wykonawców indywidualnych
                b) dla zespołów
                c) dla chórów
         II.  napisanie pracy pisemnej na temat historii 3-ch pieśni

Do wykonania należy wybrać 3 pieśni patriotyczne z różnego okresu 
historycznego oraz opisać (przedstawić) krótką historię wybranych utworów 
i ustosunkować się do roli, jaką odegrały one w historii państwa i narodu 
polskiego. Przedstawione wykonania pieśni (harmonizacja, instrumentacja, 
aranżacja) muszą być zgodne ze stylem panującym w danej epoce, nie mogą 
odbiegać w sposób zasadniczy od ducha epoki, w której utwory zostały 
skomponowane. Historia pieśni zawarta jest przede wszystkim w stylu 
pochodzącym z epoki, w której ta pieśń powstała. Prace pisemne mogą mieć 
dowolną formę.
 
3. Zgłoszenia do udziału w konkursie:
- każda szkoła biorąca udział w konkursie jest zobowiązana zgłosić swój udział 
(faksem, telefonicznie, e-mailem bądź listownie) w terminie do 16 listopada 
2007 roku     na adres:
                                        XXIII Liceum Ogólnokształcące
                                        im. Marii Skłodowskiej-Curie
                                        ul. Naddnieprzańska 2/4
                                        04-205 Warszawa
                                        tel./fax (022) 610-63-61
                                         e-mail: liceum 23@ neostrada.pl

                                          



4. Zgłoszenia na wyżej wymieniony adres należy przesłać z zaznaczeniem 
wykonawcy (wykonawców), tytułów wybranych pieśni i opiekunów.
Prace pisemne należy przesłać do 23 listopada 2007 roku.
Muszą być one zaopatrzone w następujące dane:
- imię i nazwisko, klasa, adres szkoły
- temat pracy
- imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego, praca została wykonana

5. Wykonanie pieśni będzie oceniane przez jury powołane przez dyrektora 
XXIII Liceum Ogólnokształcącego w dniu 29 listopada 2007 roku, w 
rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Jury dokona oceny w 
kategoriach: 
a) wykonanie indywidualne
b) wykonanie zespołowe
c) chór
Wtedy zostaną wyłonieni zwycięzcy. Zostaną również ocenione prace 
pisemne.
Najlepsi wykonawcy w różnych kategoriach zostaną nagrodzeni. 

6. Finał konkursu odbędzie się 13 XII 2007 roku, w rocznicę ogłoszenia 
stanu wojennego. Podczas uroczystości zakończenia konkursu zostaną 
ogłoszone wyniki i wręczone nagrody.

7. Organizatorem konkursu jest XXIII LO .
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