
 
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Ogólnopolskim Konkursie 

Kompozytorskim na utwór muzyczny do wiersza Macieja Tamkuna                                         

pt. „Ojców ziemia” pod patronatem Starosty Wejherowskiego, Gabrieli Lisius. 

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich kompozytorów z Polski i z zagranicy. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Na zwycięzcę czeka nagroda 

pieniężna, ufundowana przez Patrona oraz portret laureata, namalowany przez 

Macieja Tamkuna. 

 

                                                                           Z poważaniem 

 

                                                                  Dyrektor  

                                                                          Powiatowej  Biblioteki Publicznej  

                                                                                 w Wejherowie 

                                                                                 Barbara Gusman  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO NA UTWÓR 

MUZYCZNY DO WIERSZA MACIEJA TAMKUNA PT. „OJCÓW ZIEMIA” 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie, 

      kontakt: ul. Dworcowa 7, Wejherowo 84-200  

      telefon: (58) 736 25 01, 535 555 937, e - mail powiatowabpw@pbpw.pl, 

2. Patronat honorowy nad konkursem objęła: Starosta Wejherowski, Gabriela Lisius. 

3. Przedmiotem konkursu jest kompozycja napisana do wiersza Macieja Tamkuna  

„Ojców Ziemia” na okoliczność 100– lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  

 

„Ojców ziemia” 

 

Ogniszcze kaszubskie lico rozświetliło, 

Niczym gaje rozpalił żar słońca. 

Do niedawna tylko się tliło, 

Jakby czar smętków zmierzał do końca 

 

Ref.       Bo Ogniszcze jak szlifowany diament świeci 

              w Pomorskiej refleksji  wyrażania solidarności, 

              by czynem prostym uskrzydlić Stolemów dzieci 

              i rodakom zawołać że nie zostaną tylko kości. 

 

Maszerują Młodokaszubi i Zrzeszeńcy, 



 
 

Niosą dzieło Floriana Ceynowy.  

Nie groźni im Rosjanie i Niemcy, 

Zwiastują siłę kaszubskiej mowy. 

 

 

 

Ref. ……       

 

Maszerują z mgły stolemy i remusy, 

Zstępują schodami z szarego nieba. 

Dumni nie szukają zwady ani pokusy, 

Niosą misję kaszubskiego chleba. 

 

Ref.  …….. 

 

Niosą język, tradycje i zwyczaje, 

Jak światło kaganków płomieni. 

Nic na drodze im nie staje, 

Coraz mocniej stąpają po ojców ziemi. 

 

Ref.   ……. 

 

4. Kategorie konkursu:  

a) piosenka, 

b) utwór chóralny a cappella, 

c) utwór wokalno-instrumentalny na głos i orkiestrę, chór i orkiestrę, zespół                                

i orkiestrę. 

5. Udział w konkursie mogą wziąć pełnoletni kompozytorzy z Polski i z zagranicy. 

6. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane, wykonane lub 

nagradzane na innych konkursach. 



 
 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zlecania wykonywania nagrodzonej kompozycji 

oraz do prezentowania w mediach i na nośnikach CD. 

8. Partytury opatrzone godłem z dopiskiem „Konkurs kompozytorski” należy przesłać na 

adres Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, ul. Dworcowa 7,  

84-200 Wejherowo. 

9. Wewnątrz koperty z partyturą powinna znajdować się zamknięta koperta z wypełnioną 

kartą zgłoszeniową zawierającą dane uczestnika konkursu: 

a) imię i nazwisko, 

b) data urodzenia, 

c) adres do korespondencji, 

d) nr telefonu, 

e) e- mail, 

f) oświadczenia. 

10. Do partytury musi być dołączona symulacja komputerowa na nośniku CD lub nagranie 

demo live. 

11. Termin nadsyłania zgłoszonych utworów – 21 września 2018 r.  

12. Obrady Jury (powołanego przez Organizatora) odbędą się do dnia 28 września 2018 r. 

13. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

14. O miejscu i terminie wręczenia nagrody Organizator poinformuje zainteresowanych 

pisemnie. 

15. NAGRODA DLA ZWYCIĘZCY:  

              - Patrona Konkursu Starosty Wejherowskiego, Gabrieli Lisius – 500,00 zł (słownie:  

                 pięćset złotych  00/100), 

              - Macieja Tamkuna – namalowany portret zwycięzcy konkursu (czas realizacji                        

                 3 miesiące).  

16. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

swoich danych osobowych na cele konkursu i promocji zwycięskiego utworu muzycznego. 

17. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

18. Partytury nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

19. Partytura nagrodzona przejdzie na własność Organizatora. 



 
 

20. Partytury kompozycji nie nagrodzonych będą zwrócone autorom. 

 


