Sekcja Teorii
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Olsztynie
serdecznie zaprasza uczniów szkół muzycznych I i II stopnia
do udziału
w X MAKROREGIONALNYM KONKURSIE WIEDZY
O POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
W 100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
"Pieśń Ojczysta - śpiew przekazywany z pokolenia na pokolenie"
Regulamin Konkursu
1. Konkurs odbędzie się w siedzibie PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie przy
ul. Kościuszki 39, w dniu 12 listopada 2018 roku o godz. 12.00,
w sali im. I. Garglinowicz (sala 122).
2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV - VI cyklu sześcioletniego oraz II - IV
cyklu czteroletniego szkół muzycznych I stopnia, a także uczniowie wszystkich klas szkół
muzycznych II stopnia w ramach przedmiotów: Audycje muzyczne, Literatura muzyczna
i Historia muzyki.
3. W Konkursie każdą szkołę może reprezentować 4 uczniów na podstawie wypełnionej
karty zgłoszeniowej.
4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału Laureaci nagrodzeni i Laureaci wyróżnieni
w poprzednich jego edycjach.
5. Celem Konkursu jest:


popularyzacja polskich pieśni patriotycznych od średniowiecza po XXI wiek



znajomość tekstów i melodii, autorów słów i muzyki oraz historii ich powstania



kształtowanie tożsamości narodowej i ochrony tradycji oraz rozbudzenie szacunku
i poczucia dumy z dorobku minionych pokoleń



wymiana doświadczeń pedagogicznych.

6. Konkurs będzie przeprowadzony w formie dwuczęściowego testu pisemnego:


część I - słuchowa (identyczna dla wszystkich uczestników, polegająca na rozpoznaniu
odtworzonego fragmentu pieśni)



część II - teoretyczna (zróżnicowana dla uczniów PSM I i II stopnia), sprawdzająca
znajomość tekstu, melodii, czasu i historii powstania pieśni, autorów tekstów i melodii
oraz charakterystycznych faktów i pojęć związanych z daną pieśnią.

7. Przewidywany czas trwania Konkursu wynosi 60 minut.
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8. Prace konkursowe opatrzone będą godłem, rozkodowane zostaną po ich sprawdzeniu
i przyznaniu nagród.
9. Testy konkursowe oceni Jury powołane przez Dyrektora PSM I i II stopnia w Olsztynie
wg skali punktowej przeliczonej na skalę procentową.
10. Regulamin przewiduje następujący podział nagród i wyróżnień:
85– 100 %

LAUREACI NAGRODZENI

75– 84 %

LAUREACI WYRÓŻNIENI

11. Decyzje Jury są ostateczne.
12. Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród Laureatom nastąpi w dniu Konkursu
około godziny 16.30
13. Wszyscy uczestniczący uczniowie oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy udziału
w Konkursie.
14. Laureaci NAGRODZENI otrzymają dyplomy i nagrody, a Laureaci WYRÓŻNIENI
otrzymają dyplomy. Nauczyciele uczniów, którzy zostali Laureatami otrzymają listy
gratulacyjne.
15. Lista Laureatów ogłoszona będzie na stronie internetowej PSM I i II stopnia w Olsztynie:
www.szkola-muz.olsztyn.pl
Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (deklaracja do
podpisania w karcie zgłoszenia).
16. Kartę zgłoszenia ucznia/uczniów wraz z potwierdzeniem opłaconego wpisowego (scan
dokumentu) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2018 roku na
adres e-mail sekretariatu PSM I i II stopnia w Olsztynie:
sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl
17. Wpisowe w wysokości 30 zł należy przesłać na konto Rady Rodziców
PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie z dopiskiem:
„PIEŚŃ OJCZYSTA - KONKURS”
73 1440 1228 0000 0000 0189 0198

W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w Konkursie opłata wpisowa
nie podlega zwrotowi.
Zgłoszenie konkursowe oznacza akceptację powyższego Regulaminu.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z p. Agnieszką Krajewską-Werecką,
tel. 607 034 403 , e-mail: agnieszkakrajewskawerecka@wp.pl
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Obowiązująca literatura:
1. "Pieśń ojczysta" - zbiór najpiękniejszych śpiewów patriotycznych" album z 4 płytami CD
wyd. przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Warszawa 2007
2. "Śpiewnik Polski" Maria Wacholc, wyd. Impuls Kraków 2002
3. "Pieśń nieśmiertelna - w dziewięćdziesiątą rocznice powstania w osiemdziesiątą rocznicę
ustanowienia polskiego hymnu państwowego" wyd. Ars nowa i AM w Poznaniu 2017
4. "Pieśni legionowe, patriotyczne, wojenne, partyzanckie" album 3CD 2006
Agencja artystyczna MTJ, Warszawa.
5.

"Nasza Niepodległa" - 2008 r. Polskie Radio SA, Fundacja Polskiego Godła
Promocyjnego - Teraz Polska.

6.

"Czuwaj wiaro" - BAT Józef Broda :www.dziecizbroda.pl

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru różnych wykonań i aranżacji pieśni.
Wykaz pieśni na część słuchową ( rozpoznawanie na podstawie odtworzonych fragmentów
pieśni):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dnia pierwszego września
Pałacyk Michla
Piosenka o nocy
Serce w plecaku
Radosna niepodległość
Pieśń kronika
Znasz-li ten kraj
Rozkwitały paki białych róż
Piosenka o mojej Warszawie
O mój rozmarynie
Obława
Biały krzyż
Rota
Juz zachodzi czerwone słoneczko
Maki
Leguny w niebie
Wojenko, wojenko
Sanitariuszka Małgorzatka
Witaj majowa jutrzenko
Mury
Wykaz pieśni na część teoretyczną:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bogurodzica
Idzie żołnierz borem, lasem
Gaude Mater Polonia
Mazurek Dąbrowskiego
Warszawianka
Ostatni Mazur
Czerwone maki na Monte Cassino
Karpacka brygada
Warszawskie dzieci
Hej, Orle biały
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11.
12.
13.
14.
15.

Marsz Pierwszej Brygady
Marsz, marsz Polonia
Polonez Kościuszki
Bywaj dziewcze zdrowe
Marsz Sybiraków


UWAGA!!!
Komplet wymaganych pieśni w plikach audio (bezpłatnie w cenie opłaty wpisowej)
będzie dostępny po kliknięciu w poniższe linki (wybierz "pobierz"), natomiast materiały
źródłowe o pieśniach w formacie pdf umieszczone są w załączniku dodanym do
niniejszego maila.
https://1drv.ms/f/s!AreQZDcnZdBIaGPK6EWdPlM1gZk
https://1drv.ms/f/s!AreQZDcnZdBIaYUC3TpKFEltMMo



Komplet materiałów w formie tradycyjnej (wydruk xero i 2 płyty CD) w cenie 20 zł.
można zamówić u p. Agnieszki Krajewskiej - Wereckiej oraz dokonać wpłaty do
4 października 2018 roku. Wpłaty za materiały prosimy kierować na konto Rady
Rodziców (patrz wyżej) z dopiskiem „Pieśń Ojczysta - Materiały” (po otrzymaniu scanu
potwierdzającego wpłatę - materiały zostaną wysłane).
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