
1/4 

Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara  

w Rzeszowie 

Beneficjent programu MKiDN Moniuszko2019- Promesa  

zaprasza na 

KONKURS O ŻYCIU, TWÓRCZOŚCI, 

DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTUROTWÓRCZEJ 

 

 

 

 

 

STANISŁAWA MONIUSZKI 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA I OSM I STOPNIA 

 

 

I. Regulamin 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara  

w Rzeszowie, beneficjent Promesy - Moniuszko 2019. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości  

Stanisława Moniuszki, w roku Jubileuszu 200 rocznicy urodzin kompozytora. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych z klas: III-IV PSM I st. 

(cykl 4-letni), V- VI PSM I st.(cykl 6-letni) i V - VI OSM I st. (cykl 8- letni). 

4. Konkurs podzielony jest na 2 etapy: 

• I  etap obejmuje test teoretyczny dla wszystkich uczniów wyżej wymienionych 

klas i odbywa się w każdej szkole muzycznej, do której uczęszcza uczeń  
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w dniu 02.10.2019r. Test będzie składał się z 20 pytań. Za każdą poprawną 

odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.   

• Test zostanie przesłany drogą elektroniczną na adresy zgłoszonych szkół  

w wyznaczonym terminie, tj. 02.10.2019r. Po przeprowadzeniu testów  

w I etapie, szkoły odeślą drogą elektroniczną wypełnione przez uczestników 

testy z najwyższą punktacją (maksymalnie 6 prac) na adres elektroniczny 

Organizatora: moniuszko@zsm2.resman.pl do dnia 06.10.2019r.   

• II  etap odbywa się w ZSM nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie  

w dniu 18.10.2019r. 

5. Jury powołane przez Organizatora wyłoni spośród nadesłanych testów, prace 

uczestników z najwyższą punktacją, którzy zakwalifikowali się do II etapu. Szkoły 

zostaną poinformowane o udziale uczniów w II etapie i harmonogramie konkursu  

w dniu 10.10. 2019r. 

6. Decyzje Jury są nieodwołalne. 

7. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu stawią się w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 

im. W. Kilara w Rzeszowie przy ul. Sobieskiego 15 w wyznaczonym dniu i nie 

później niż 20 minut przed rozpoczęciem pisania testu pisemnego i fonicznego.  

8. II etap obejmuje test wiedzy teoretycznej o życiu i twórczości S. Moniuszki  

oraz test foniczny – rozpoznawanie fragmentów 7 utworów. 

9.  Kartę zgłoszeniową (II etap) należy wysłać na konto mailowe: 

moniuszko@zsm2.resman.pl utworzone na potrzeby konkursu, w ramach projektu 

Promesa Moniuszko 2019 do dnia 14.10.2019r. 

Uczestnicy przyjeżdżają na konkurs na własny koszt. 

10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród finansowych (za zdobycie: I, II, III miejsca) 

nastąpi w dniu konkursu tj.18.10.2019r. 

11. Telefony kontaktowe do organizatorów:     

510 080 596 

790 530 813

mailto:moniuszko@zsm2.resman.pl
mailto:moniuszko@zsm2.resman.pl
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II Materiały dla uczniów przygotowujących się do konkursu: 

1.  - B. Muchenberg – Pogadanki o muzyce cz.2 – Stanisław Moniuszko 

2. – strona internetowa : Stanisław Moniuszko- wikipedia 

3.  – strona internetowa: muzykotekaszkolna.pl 

4.  – literatura muzyczna do testu fonicznego(II etap): 

• Uwertura fantastyczna „Bajka” 

• Mazur z I aktu  opery „Halka” 

• Mazur z IV aktu  opery „Straszny dwór” 

• Taniec cygański z opery „Jawnuta” 

• Tańce góralskie z III aktu opery „Halka” 

• III Litania Ostrobramska 

• Arie: 

Aria Miecznika z II aktu opery „Straszny Dwór” 

Aria Skołuby z III aktu opery „Straszny Dwór” 

Aria z Kurantem/Stefana  z III aktu opery „Straszny Dwór” 

Aria Halki z II aktu opery „Halka” 

Aria Jontka z IV aktu opery „Halka” 

      5.  Pieśni: 

• „Prząśniczka” 

• „Znaszli ten kraj” 

• „Pieśń wieczorna” 

• „Złota rybka” 

• „Dziad i baba” 

• „Kozak” 

• „Kum i kuma” 

• „Postój piękna gołąbeczko” 

• „Przylecieli Sokołowie” 
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KARTA ZGŁOSZENIA (II etap) 

KONKURS O ŻYCIU, TWÓRCZOŚCI,  

DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTUROTWÓRCZEJ  

STANIAŁAWA MONIUSZKI  

 MONIUSZKO 2019- PROMESA 

 

Nazwa i adres szkoły: 

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

……………………………………………………………………………………. 

 

L.p. Nazwisko i Imię ucznia: Nauczyciel: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia pismem drukowanym i przesłanie na adres: 

moniuszko@zsm2.resman.pl do dnia 14.10.2019r. 

mailto:moniuszko@zsm2.resman.pl

