
 

 

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu 
  

 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego 
 

zapraszają do udziału w Poznańskim Turnieju Wiedzy   
 

o Feliksie Nowowiejskim 
 
 
Turniej ma charakter edukacyjny i jest częścią projektu pt. Nowowiejski – hołd Ojczyźnie 
dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Nowowiejski 2017. Szczegółowe informacje o realizacji poszczególnych zadań całego pro-
jektu znajdują się na stronie internetowej Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. 
http://www.zsm.poznan.pl/nowowiejski.html 

 
REGULAMIN 

 
1. Organizator 

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu ul. Głogowska 90 
Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego ul. Cegielskiego 1 
Współpraca: Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu i inne instytucje. 
 

2. Cel Turnieju 
 Uczczenie 140. rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego. 
 Wzbudzenie zainteresowania młodzieży twórczością i postacią wybitnego twórcy. 
 Uświadomienie uczniom rangi twórczości Nowowiejskiego, jej walorów muzycz-
nych i uniwersalnych wartości humanistycznych. 
 

3. Termin Turnieju 
27 października 2017 roku. 

 

4. Miejsce  

Aula Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, aula Poznańskiej Szkoły Chóralnej 

Jerzego Kurczewskiego. 

 

5. Uczestnicy 

W Turnieju mogą brać udział uczniowie reprezentujący klasy siódme szkół podsta-

wowych, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne miasta Poznania i powiatu poznań-

skiego. 

 

6. Warunki uczestnictwa 

 Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie karty zgłoszenia (załącznik 

nr 1) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2) na adres:  

Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego 
ul. Cegielskiego 1 
61-862 Poznań 
tel. 61 852 41 76 
61 853 22 58 
fax 61 853 00 19 
kurczewski@info.com.pl 

ć 

http://www.zsm.poznan.pl/nowowiejski.html
mailto:kurczewski@info.com.pl


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Udział w Turnieju jest nieodpłatny. 
 Wykaz obowiązującej literatury znajduje się w załączniku nr 3. 

 

7. Jury  

Jury zostanie powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu 

oraz Dyrektora Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego i przydzieli 

I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne. 

 

8. Terminarz 

 Ogłoszenie Turnieju: 1 czerwca 2017 roku. 

 Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 października 2017 roku (w przypadku zgło-

szeń nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). 

 27 października 2017 roku: zmagania turniejowe. Turniej jest jednoetapowy i bę-

dzie składać się z testu pisemnego z częścią teoretyczną i odsłuchową. 

  4 listopada 2017 roku: podsumowanie Turnieju, ogłoszenie wyników, wręczenie 

nagród i dyplomów uczestnictwa w Sali Białej Urzędu Miasta o godz. 18:00. Uroczy-

stość zostanie połączona z koncertem utworów kameralnych Feliksa Nowowiejskie-

go i polskich kompozytorów I połowy XX wieku w wykonaniu uczniów szkół będą-

cych organizatorami Turnieju. 

 

9. Przystąpienie do Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
KOMITET ORGANIZACYJNY  

TURNIEJU 

 

 

 

Informacji o Konkursie udziela p. Karolina Gębka: gebkaka@op.pl 
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Poznański Turniej Wiedzy 
o Feliksie Nowowiejskim 

27 października 2017 
 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

I Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………..... 
 
II Dane szkoły (adres, telefon, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów  
 
do turnieju)…………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
III Dane uczestników (imię, nazwisko, data urodzenia) 
 

1. …………………………………………………………………………. 
 

2. …………………………………………………………………………. 
 

3. ………………………………………………………………………… 
 
 

4. …………………………………………………………………………. 
 

5. …………………………………………………………………………. 
 

6. ………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
……………………..  ………………………………………………. 
           data   podpis dyrektora szkoły 
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Poznański Turniej Wiedzy 
o Feliksie Nowowiejskim 

27 października 2017 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
………………………………………. 

miejscowość i data 
 

………………………………………. 
imię i nazwisko uczestnika 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Niniejszym oświadczam, że jako uczestnik Poznańskiego Turnieju Wiedzy o Feliksie Nowowiej-
skim organizowanego przez Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu i Poznańską Szkołę Chóralną 
Jerzego Kurczewskiego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym dla potrzeb niniejszego turnieju oraz na zamieszczanie moich danych i wizerunku 
w środkach masowego przekazu.  
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) dla celów 
przeprowadzenia Turnieju oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich 
poprawiania.  
Ponadto oświadczam, że:  
1) zapoznałam/em się z treścią regulaminu i wymagań turniejowych;  
2) z powodów opisanych powyżej nie będę składać jakichkolwiek roszczeń wobec organizatorów 
Turnieju.  
Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu Turnieju.  
 

 
Dnia .......................................... r.    ..……..………………………………. 

(podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej  
podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Poznańskim Turnieju Wiedzy o Felik-
sie Nowowiejskim. 
 

Dnia .......................................... r.    …………………………………..…… 
(podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej  

podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
 Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku. 

 
 

 Dnia .......................................... r.    …………………………………………  
(podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej  

podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 

ć ć 



 

 

 

 

Poznański Turniej Wiedzy 
o Feliksie Nowowiejskim 

27 października 2017 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

WYKAZ LITERATURY 
 
 
I CZĘŚĆ TEORETYCZNA  

 
1. Strona internetowa poświęcona kompozytorowi: http://culture.pl/pl/tworca/feliks-

nowowiejski 
 

2. hasło encyklopedyczne w: Encyklopedia Muzyczna PWM 
 
 

 
II CZĘŚĆ ODSŁUCHOWA 
 

1. Marsz pretorianów z oratorium Quo vadis op. 13 
 

2. IX Symfonia organowa F-dur op. 45 cz. III Finał 
 

3. Muzyka mojej duszy op. 59 nr 3 
 

4. Kołysanka dla Janka  
 

5. Król wichrów op. 37 – uwertura 
 

6. Marsz pod sztandarem pokoju 
 

7. Śmierć Ellenai op. 17 nr 3 
 

8. Aria Domana z opery Legenda Bałtyku op. 28 
 

9. Marsylianka wielkopolska  
 

10. Parce Domine 
 

11. Ojczyzna op. 36 na chór mieszany i organy 

ć ć 
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