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Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia  
w Dębicy 

 

zaprasza uczniów średnich szkół muzycznych  
do udziału  

w 

IX MAKROREGIONALNYM KONKURSIE WIEDZY O KOMPOZYTORACH 

„Życie i twórczość Andrzeja Panufnika” 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. w Niepublicznej Szkole Muzycznej II st.  

w Dębicy odbędzie się IX Makroregionalny Konkurs Wiedzy o Kompozytorach „Życie i twórczość 

Andrzeja Panufnika”.  

 

REGULAMIN KONKURSU  

1. IX Makroregionalny Konkurs Wiedzy o Kompozytorach odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. w auli 

szkoły muzyczne w Dębicy, ul. Kościuszki 8 

2. W konkursie może brać udział maksymalnie czterech uczniów z jednej szkoły. 

3. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:  

ETAP 1 test wiedzy teoretycznej  

ETAP 2 test foniczny  

Wynik końcowy będzie sumą punktacji uzyskanej w dwóch etapach 

4. Jury konkursu zostanie powołane przez Dyrektora szkoły. Decyzje jury są niepodważalne  

ostateczne. 

5. Czytelnie wypełnione karty zgłoszenia wraz z podanym imieniem  i nazwiskiem 

proponowanego nauczyciela teorii do pracy w komisji konkursowej prosimy przesłać na 

adres szkoły w terminie do 28 lutego 2017 r. (karta zgłoszenia do pobrania na stronie 

internetowej szkoły www.psmdebica.pl )  

6. Zgłoszenia oraz wpisowe w wysokości 40 zł od każdego uczestnika należy wpłacić  

do dnia 28 lutego 2017 r. na konto:  

Niepublicznej Szkoły Muzycznej II st.  

Bank Spółdzielczy 90 9475 0003 2001 0106 0059 0002 

7. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres email: 

szkola_muzyczna@o2.pl lub telefonicznie 14 670 20 80   

 

HARMONOGRAM KONKURSU 

godz. 1145                    przywitanie uczestników przez Dyrekcję szkoły i rozpoczęcie konkursu  

godz. 1200 -  1300  etap 1  

 godz.  13 00 - 1315  etap 2   

 godz. 1315 – 1530 przerwa  

godz. 1530             ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom. 

http://www.psmdebica.pl/
mailto:szkola_muzyczna@o2.pl
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WYMAGANIA KONKURSOWE 

ETAP 1: Część teoretyczna (test wielokrotnego wyboru). Test wiedzy teoretycznej 

dotyczący wiadomości z życia, działalności i twórczości Andrzeja Panufnika obejmujący 

wiadomości  

z zakresu podanej literatury:   

 Informacje o życiu, twórczości i działalności kompozytora:   

J. Paja-Stach, hasło [Panufnik] w: „Encyklopedia Muzyczna”, t. n-pa, PWM Kraków 2002, (s. 330-338) bez 

wykazu kompozycji 

 Ikonografia: 

J. Paja-Stach, hasło [Panufnik] w: „Encyklopedia Muzyczna”, t. n-pa, PWM Kraków 2002, (s. 330-338) 

 Strona internetowa kompozytora: http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik 

a) ciekawostki (od A do Z) związane z życiem i działalnością kompozytora z zakładki Alfabet:      

    http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/alfabet 

b) wiadomości o utworach (bez roku powstania) z zakładki etapy twórczości:  

1. Trio fortepianowe 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/trio-fortepianowe,  

2. Pięć pieśni ludowych 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/piec-polskich-piesni-wiejskich-na-glosy-zenskie-lub-chlopiece-

unisono-dwa-flety-dwa-klarnety-i-klarnet-basowy, 

3. Uwertura tragiczna 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/uwertura-tragiczna-na-orkiestre, 

4. Cztery pieśni walki podziemnej 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/cztery-piesni-walki-podziemnej-na-glos-z-fortepianem, 

6. Kołysanka 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/kolysanka-na-instrumenty-smyczkowe-i-dwie-harfy-1, 

7. Suita staropolska 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/suita-staropolska-na-orkiestre-smyczkowa,  

8. Koncert gotycki 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/koncert-gotycki-na-trabke-i-orkiestre-kameralna, 

9. Polonia na orkiestrę 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/polonia-na-orkiestre, 

9. Koncert fortepianowy 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/koncert-fortepianowy  

10. Muzyka jesieni 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/muzyka-jesieni-na-orkiestre-bez-skrzypiec-1,  

11/ Sinfonia sacra 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/sinfonia-sacra-iii-symfonia-na-orkiestre  

12. Pieśń do Marii Panny  

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/piesn-do-marii-panny-na-chor-szescioglosowy-a-cappella-lub-

szesc-glosow-solowych  

13. Hommage a Chopin na flet i orkiestrę smyczkową 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/hommage-a-chopin-na-flet-i-orkiestre-smyczkowa,  

14. Epitafium katyńskie 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/epitafium-katynskie-na-orkiestre, 

15. Modlitwa powszechna 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/modlitwa-powszechna-kantata-na-cztery-glosy-solowe-trzy-harfy-

organy-i-chor-mieszany, 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/alfabet
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/trio-fortepianowe
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/piec-polskich-piesni-wiejskich-na-glosy-zenskie-lub-chlopiece-unisono-dwa-flety-dwa-klarnety-i-klarnet-basowy
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/piec-polskich-piesni-wiejskich-na-glosy-zenskie-lub-chlopiece-unisono-dwa-flety-dwa-klarnety-i-klarnet-basowy
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/uwertura-tragiczna-na-orkiestre
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/cztery-piesni-walki-podziemnej-na-glos-z-fortepianem
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/kolysanka-na-instrumenty-smyczkowe-i-dwie-harfy-1
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/suita-staropolska-na-orkiestre-smyczkowa
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/koncert-gotycki-na-trabke-i-orkiestre-kameralna
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/polonia-na-orkiestre
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/koncert-fortepianowy
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/muzyka-jesieni-na-orkiestre-bez-skrzypiec-1
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/sinfonia-sacra-iii-symfonia-na-orkiestre
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/piesn-do-marii-panny-na-chor-szescioglosowy-a-cappella-lub-szesc-glosow-solowych
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/piesn-do-marii-panny-na-chor-szescioglosowy-a-cappella-lub-szesc-glosow-solowych
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/hommage-a-chopin-na-flet-i-orkiestre-smyczkowa
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/epitafium-katynskie-na-orkiestre
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/modlitwa-powszechna-kantata-na-cztery-glosy-solowe-trzy-harfy-organy-i-chor-mieszany
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/modlitwa-powszechna-kantata-na-cztery-glosy-solowe-trzy-harfy-organy-i-chor-mieszany
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16. Koncert skrzypcowy 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/koncerty-na-skrzypce-i-orkiestre-smyczkowa, 

17. Trójkąty na trzy flety i trzy wiolonczele 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/trojkaty-na-trzy-flety-i-trzy-wiolonczele  

18. Sinfonia di Sfere 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/sinfonia-di-sfere-v-symfonia-na-orkiestre, 

19. Sinfonia mistica 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/sinfonia-mistica-na-orkiestre-kameralna  

20. II Kwartet smyczkowy 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/ii-kwartet-smyczkowy-messages, 

21. Sinfonia votiva 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/sinfonia-votiva-viii-symfonia-na-orkiestre, 

22. Arbor cosmica 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/arbor-cosmica-12-ewokacji-na-12-instrumentow-smyczkowych-

lub-orkiestre-smyczkowa, 

23. III Kwartet smyczkowy 

 http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/iii-kwartet-smyczkowy-wycinanki 

24. Koncert wiolonczelowy 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/koncert-wiolonczelowy  

 

ETAP 2: rozpoznanie 15 fragmentów utworów wybranych spośród 24 podanych utworów.  

W odpowiedzi należy podać tytułu kompozycji, ewentualnie część (bez roku powstania).  

Utwory obowiązujące w konkursie:  

1. Trio fortepianowe (1934), 

2. Pięć pieśni ludowych (1940), 

3. Uwertura tragiczna (1942), 

4. Cztery pieśni walki podziemnej, Warszawskie dzieci (1944), 

5. Krąg kwintowy (1947), 

6. Kołysanka (1947), 

7. Suita staropolska (1950), 

8. Koncert gotycki (1951), 

9. Polonia na orkiestrę (1959), 

10. Koncert fortepianowy (1961), 

11. Muzyka jesieni (1962), 

12. Sinfonia sacra (1963), 

13. Pieśń do Marii Panny na chór sześciogłosowy a cappella lub sześć głosów solowych (1964), 

14. Hommage a Chopin na flet i orkiestrę smyczkową (1966), 

15. Koncert skrzypcowy (1971), 

16. Sinfonia concertante (1973), 

17. Sinfonia di Sfere (1975), 

18. Sinfonia mistica (1977), 

19. II Kwartet smyczkowy (1980), 

20. Sinfonia votiva (1981), 

21. Arbor cosmica (1983), 

22. Pentasonata (1984), 

23. III Kwartet smyczkowy (1990), 

24. Koncert wiolonczelowy (1991). 

http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/koncerty-na-skrzypce-i-orkiestre-smyczkowa
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/trojkaty-na-trzy-flety-i-trzy-wiolonczele
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/sinfonia-di-sfere-v-symfonia-na-orkiestre
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/sinfonia-mistica-na-orkiestre-kameralna
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/ii-kwartet-smyczkowy-messages
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/sinfonia-votiva-viii-symfonia-na-orkiestre
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/arbor-cosmica-12-ewokacji-na-12-instrumentow-smyczkowych-lub-orkiestre-smyczkowa
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/arbor-cosmica-12-ewokacji-na-12-instrumentow-smyczkowych-lub-orkiestre-smyczkowa
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/iii-kwartet-smyczkowy-wycinanki
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/koncert-wiolonczelowy

