
WWIIOOSSEENNNNEE ZZMMAAGGAANNIIAA AARRTTYYSSTTYYCCZZNNEE
pod patronatem

Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.

SSttaanniissłłaaww MMoonniiuusszzkkoo
-- oojjcciieecc ppoollsskkiieejj ooppeerryy

Trzebuska 2019



Cele konkursu:
Zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy o życiu i twórczości
Stanisława Moniuszki – ojca polskiej opery narodowej. Uczczenie 200.
rocznicy urodzin kompozytora. Przypomnienie zwyczajów i tradycji
narodowych, które kojarzą się z twórczością Stanisława Moniuszki.
Uwrażliwianie na piękno polskiej muzyki i języka ojczystego. Rozwijanie
talentów uczniów uzdolnionych plastycznie i literacko.
Zasady uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej zgodnej
z podaną tematyką i formą.

Tematyka prac plastycznych:
(format prac bez oprawy – A3 lub większy, techniki dowolne płaskie)
kl. I – III
1. Ilustracja do wybranej pieśni Stanisława Moniuszki ze

„Śpiewników domowych”.
2. Portret wybranych bohaterów z utworów Stanisława Moniuszki,

z uwzględnieniem strojów ludowych i z epoki.

kl. IV – VI
1. Znak graficzny Roku Stanisława Moniuszki.
2. Plakat operowy do wybranego utworu Stanisława Moniuszki.

kl. VII, VIII i III gimnazjum
1. Plakat z okazji Roku Stanisława Moniuszki.
2. Strona tytułowa wybranego „Śpiewnika domowego”.
3. Portret Stanisława Moniuszki.

Tematyka i forma prac literackich:

kl. IV – VI
1. Wiersz o Stanisławie Moniuszce.
2. Moje spotkanie ze Stanisławem Moniuszką – opowiadanie twórcze.
3. „Drogi Panie Stanisławie…” - list do Stanisława Moniuszki.

kl. VII, VIII i III gimnazjum
1. „Nazywam się Stanisław Moniuszko…” – kartka z pamiętnika.
2. Jakie znaczenie dla narodu polskiego miała twórczość Stanisława

Moniuszki  w czasach niewoli i walki o niepodległość?– rozprawka.
3. Spotkanie  Stanisława Moniuszki z wybranym bohaterem lektury

obowiązkowej - opowiadanie twórcze.

Terminy:
Prace prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Trzebusce
(tel. 17 77 29 051) do 6 maja 2019 r.

Uwagi:
1. Konkurs Wiosenne Zmagania Artystyczne został wpisany do wykazu
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku
szkolnym 2018/2019, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej
eksponowanie oraz na opublikowanie nazwiska autora. Udział
w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z udzieleniem zgody na
przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku
w ramach realizacji celów konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

3. O wynikach konkursu i uroczystym wręczeniu nagród laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie przez organizatorów.

4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie (imię i nazwisko
autora, klasa, nazwa szkoły, nr telefonu szkoły, imię i nazwisko
nauczyciela – opiekuna).

Organizatorzy:
Marta Janiec
Małgorzata Krupa
Jolanta Szczygieł


