
XIV Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu” 

z okazji obchodów XXII Dnia Papieskiego w Puławach  

„Blask Prawdy” (Veritatis Splendor) 

październik 2022 r. 

Zadanie dofinansowano z budżetów Województwa Lubelskiego, Powiatu Puławskiego i Miasta Puławy 
 

Organizatorzy:       Partnerzy: 

Stowarzyszenie „Rodzina”      Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach 

         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN 

         Zespół Szkół Technicznych 

          Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” 

         Parafia Świętej Rodziny 

 

Głównym celem konkursu jest aktywne włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych w obchody XXII Dnia  

Papieskiego pod hasłem: „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł 

dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem 

wspomnianego dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi 

i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga  

i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego 

życia.  

Ojciec Święty zwraca uwagę, by w czasach szerzącego się sekularyzmu nie oddzielać wiary od moralności. 

Wiara powinna przenikać całe życie człowieka i być miernikiem dla kultury. Głoszenie nienaruszalności 

prawa Bożego i postrzeganie swojego życia w blasku prawdy Jezusa Chrystusa, to wezwanie do budowania 

prawdziwie ludzkiego świata, który wznosić można jedynie na fundamencie wyraźnego odróżniania dobra 

od zła i stanowczym sprzeciwie wobec moralnego relatywizmu. Więź między prawdą, wolnością człowieka 

a prawem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej sumieniu. 

 

Celem konkursu jest: 

a) aktywne włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych w obchody XXII Dnia Papieskiego, 

b) promowanie talentów, 

c) prezentacja piosenki i pieśni religijnej szerszemu gronu odbiorców, 

d) popularyzacja myśli zaczerpniętych z nauczania Jana Pawła II w świetle X encykliki Veritatis 

Splendor. 

 

 

 

 

 



XIV Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu” 

z okazji obchodów XXII Dnia Papieskiego w Puławach  

„Blask Prawdy” (Veritatis Splendor) 

październik 2022 r. 

 

R E GU L A M I N  

1. Kategorie artystyczne: 

• soliści, 

• chóry, 

• zespoły rodzinne, 

• zespoły wokalne,  

• zespoły wokalno-instrumentalne. 

2. Kategorie wiekowe: 

• dzieci w wieku przedszkolnym (w tym oddziały zerowe), 

• dzieci szkół podstawowych klas I – III, 

• dzieci szkół podstawowych klas IV – VI i VII - VIII, 

• młodzież szkół średnich, 

• dorośli. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii. 

3. Wykonawcy prezentują jeden utwór konkursowy. 

4. Jury będzie brać pod uwagę wykonanie utworu, dobór repertuaru do możliwości wykonawczych 

uczestników i ogólny wyraz artystyczny. 

5. Organizatorzy zapewniają reklamę imprezy, sprzęt nagłaśniający oraz jego obsługę podczas Przeglądu 

i możliwość korzystania z fortepianu. Pozostałe instrumenty wykonawcy zapewniają sobie we własnym 

zakresie. 

6. Karty zgłoszenia należy składać do dnia 6 października 2022 r. w POK „Dom Chemika” ul. Wojska 

Polskiego 4, 24-100 Puławy, na portierni w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „ Dzień Papieski 2022 – 

Przegląd pieśni i piosenki religijnej”. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę 

7. Nagrody:  

- w każdej kategorii (wiekowej i artystycznej) przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech 

pierwszych miejsc.  

-  Jury zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego uznania. Decyzje Jury 

są ostateczne. 

8. Informacje o kolejności występowania będzie można uzyskać w POK „Dom Chemika” tel.: (081)458 

67 14 oraz na stronie www.rodzina.pulawy.pl oraz na FB Stowarzyszenia „Rodzina”.  



9. Przegląd uczestników odbędzie się w dniu 10 października 2022 r. w godz. 10.00-15.00 w POK 

„Dom Chemika”. 

10. Ogłoszenie wyników i Koncert Laureatów odbędzie się 16 października 2022 r. w Sali widowiskowej 

POK „Dom Chemika” o godz. 16.00.         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

XII Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu” 

z okazji obchodów XXII Dnia Papieskiego w Puławach  

„Blask Prawdy” (Veritatis Splendor) 

październik 2022 r. 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 

Nazwa zespołu lub imię, nazwisko i wiek solisty 

 

................................................................................................................... 

 

Ilość osób w zespole .......................... 

 

Instytucja patronacka (nazwa, adres, telefon lub telefon do solisty w przypadku braku instytucji). 

..................................................................................................................…………………………... 

……………………………………………………………………………...……………………….. 

 

Kategorie wiekowe (w odpowiedniej kategorii zaznaczyć X): 

□ dzieci przedszkolne (w tym oddziały zerowe), 

□ dzieci szkół podstawowych klas I – III, 

□ dzieci szkół podstawowych klas IV – VIII, 

□ młodzież szkół średnich, 

□ dorośli. 

 

Kategoria artystyczna ( proszę zakreślić odpowiednią kategorię): 

 

soliści, chóry, zespoły rodzinne, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne. 

 

Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy) 

 

..................................................................................................................... 

 

Tytuł wykonywanego utworu 

 

..................................................................................................................... 

 

Wymagania techniczne 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

..................................……... 

(Podpis opiekuna/katechety*) 
*zaznaczyć w przypadku katechetów 

       

 
Karty zgłoszenia należy składać do dnia 6 października 2022 r. w POK „Dom Chemika” ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy, 

na portierni w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „ Dzień Papieski 2022 – Przegląd pieśni i piosenki religijnej”. Informacje  

o kolejności występowania będzie można uzyskać w POK „Dom Chemika” tel.: (081) 458 67 14 oraz na stronie 

www.rodzina.pulawy.pl oraz na FB Stowarzyszenia „Rodzina”. 



 

 

KLAUZULA RODO 

 
    Informacja dla uczestników konkursów  

   organizowanych w ramach XXII Dnia Papieskiego  

      w Puławach 

 
 

 

W celu realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym, dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w konkursach organizowanych  

w ramach XXII Dnia Papieskiego w Puławach jest Stowarzyszenie „Rodzina” ul. Piramowicza 12,  

24-100 Puławy, zwane dalej Stowarzyszenie „Rodzina”. 

 

2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane osobowe i dane 

kontaktowe. 

 

3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego). 

 

4. Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji 

celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa.  

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia. 

 

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na 

podstawie zgody. 

 

6. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 

 

 

          

 

        ………………………………. 

         data i podpis 

 

 

 

 
 

       


