
      Wojewódzki Konkurs dla szkół 
                    " Ojczyzno.... Matko moja miła !

          - Stanisław Moniuszko
 - Rycerz Niepodległości "

Regulamin:
Wojewódzki Konkurs Muzyczny

dotyczący życia i twórczości Stanisława Moniuszki

I. Organizatorzy :
- Wojewoda Świętokrzyski;
- Świętokrzyski Kurator Oświaty.

II. Terminy : 
- do 19 kwietnia 2019 roku, przeprowadzenie etapu szkolnego ;
- 15 maja 2019 roku – etap wojewódzki.

III. Tematyka :
- życie i twórczość Stanisława Moniuszki - ojca polskiej opery narodowej.

IV. Cele konkursu :
- przybliżenie dzieciom i młodzieży faktów z życia Stanisława Moniuszki ;
- zapoznanie z twórczością kompozytora doby romantyzmu z okazji 200 rocznicy urodzin 

Mistrza ;
- rozbudzenie zainteresowań muzyką kompozytora poprzez formę konkursu ;
- uświadomienie postawy patriotyzmu Stanisława Moniuszki w trudnych czasach niewoli

i walki o niepodległość Polski ;
- rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki Stanisława Moniuszki i dostrzeżenie 

jej ponadczasowych wartości artystycznych.

V. Warunki uczestnictwa w konkursie 
- konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych – klasy V - VIII, gimnazjów

i szkół ponadgimnazjalnych;
- przesłanie formularza zgłoszeniowego uczestników do organizatorów konkursu

(przez nauczyciela, po przeprowadzeniu etapu szkolnego);
- przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestników konkursu 

regulaminu w całości oraz przestrzegania określonych w nim zasad.



VI. Zasady konkursu :
- konkurs składa się z dwóch etapów ;
 Etap szkolny przeprowadzony będzie przez nauczyciela muzyki

do 19 kwietnia 2019 r. Forma przeprowadzenia eliminacji szkolnych, ich zakres 
materiału oraz kwestia wyboru uczniów pozostaje w gestii szkoły.
Po zakończeniu etapu szkolnego, dyrektor zgłasza 1 lub 2 uczniów przysyłając 
formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu) do dnia 24 kwietnia 2019 r. Skany 
załączników należy przysłać na adres e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl

 Etap wojewódzki, który odbędzie się 15 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 39 
im. Stanisława Moniuszki w Kielcach (ul. M. Krzyżanowskiej 8, 25-435 Kielce)

Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe:
 I kategoria - klasy 5 - 8 szkół podstawowych i klasy 3 gimnazjum;
 II kategoria - klasy ponadgimnazjalne.

Dla każdej kategorii wiekowej został przygotowany test wiedzy na temat życia
i twórczości Stanisława Moniuszki, uwzględniający zarówno pytania zamknięte jak
i otwarte. 
Test uwzględnia następujące zagadnienia:
- Moniuszko i jego rodzina, podstawowe informacje na temat członków rodziny, 
dzieciństwa kompozytora, edukacji, małżeństwa i dzieci, pracy zawodowej;
- edukacja muzyczna Stanisława Moniuszki – inspiracje kompozytora, osoby, które 
miały wpływ na wybór drogi muzycznej, miejsca edukacji;
- podstawowe informacje na temat najbardziej znanych dzieł Moniuszki: odnośnie 
premier, tematyki, bohaterów, osób związanych z powstaniem tychże dzieł;
- kontekst historyczny i elementy patriotyczne twórczości Moniuszki;
- miejsca upamiętniające postać Stanisława Moniuszki;
Podstawowa literatura:
- Witold Rudziński „Moniuszko”;
- Bohdan Muchenberg „Pogadanki o muzyce, cz. II”, str. 130-146;
- Grzegorz Michalski, Ewa Obniska, Henryk Swolkień, Jerzy Waldorff „Dzieje muzyki 
polskiej w zarysie”, str. 87-94;
- Janusz Mechanisz „Poczet kompozytorów polskich”, str. 108 – 118;
- Wanda Chotomska „Muzyka pana Moniuszki”;
- inne źródła informacji związane z twórczością Stanisława Moniuszki, 
podstawowymi informacjami nt. dzieł kompozytora i kwestiami dotyczącymi
historii polskiej opery;
Test przygotował Doradca Wojewody, Wiktor Kowalski.

Zagadnienia testowe i ich poziom uwzględniają wiek uczniów, zgodnie z kategoriami 
wiekowymi.



VII.  Wyłonienie laureatów konkursu i nagrody 
- wiedzę uczniów oceniać będzie Jury wskazane przez Organizatora Konkursu ;
- Jury przyzna trzy nagrody : (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia ;
- laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ;
- lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium 

Oświaty w Kielcach.
- termin i miejsce wręczenia nagród zostaną przekazane w terminie późniejszym; 

VIII.  Ochrona danych osobowych 

- administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Kuratorium Oświaty 
w Kielcach ;
- podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale niezbędny do wzięcia udziału 
w konkursie.

IX.  Postanowienia końcowe 
- regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium 

Oświaty w Kielcach ; 
- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
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