
● Istnieje możliwość podjęcia nauki gry na instrumentach dawnych: klawikord, skrzypce
barokowe,  viola da gamba, flet podłużny, flet traverso.

● Osoby zainteresowane przyjęciem do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych - szczegółowe
informacje znajdą na stronie internetowej www.pbsa.pl.

● Szczegółowe informacje dotyczące wymagań egzaminacyjnych do klasy pierwszej i do klas
wyższych dostępne są na stronie internetowej szkoły www.psmpodwale.pl/kandydat

● Przewidziane są spotkania organizacyjne z kierownikami wszystkich specjalności oraz
nauczycielem koordynującym pracę specjalizacji jazzowych *. Informacja o terminach spotkań
jest dostępna stronie szkoły www.psmpodwale.pl/kandydat

Dodatkowych informacji udzielają kierownicy i nauczyciele koordynujący pracę sekcji:

Danuta Dziubek Przedmioty
ogólnomuzyczne

danuta.dziubek@psmpodwale.pl
pn 18.45 – 19.30 s.3.17 *

Anna Mendyk Rytmika anna.mendyk@psmpodwale.pl
wt 17.45 – 18.30 s.0.11 *

prof. Bogdan Makal Śpiew solowy bogdan.makal@psmpodwale.pl
wt 14.00 – 14.45 s.1.17 *

Krystyna
Wojciechowska

Instrumenty dęte
i perkusja

krystyna.wojciechowska@psmpodwale.pl
pn 17.15 – 18.00 s. 0.02 *

Adam Jezierzański Instrumenty klawiszowe
i akordeon

adam.jezierzanski@psmpodwale.pl
czw 17.30 – 18.15 s. 2.20 *

Marek Politański Instrumenty smyczkowe,
gitara i harfa

marek.politanski@psmpodwale.pl
wt 14.45– 15.30 s.2.09 *

Łukasz Bzowski Instrumenty jazzowe lukasz.bzowski@psmpodwale.pl

* w okresie, w którym nie będzie ograniczeń pandemicznych

Lekcje przygotowawcze dla kandydatów na specjalność Rytmika:
• 1 czerwca 2022 r. o godz. 17:15 – 18:00 sala 0.11,
• 8 czerwca 2022 r. o godz. 17:15 – 18:00 sala 0.11.

(prosimy przynieść na zajęcia luźny strój do ćwiczeń ruchowych)

W związku z sytuacją pandemiczną terminy podane w informatorze mogą ulec zmianie. Aktualne
informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na stronie www.psmpodwale.pl w zakładce Kandydat
oraz www.facebook.com/PSMPodwale.

EGZAMINY WSTĘPNE

11 - 18 CZERWCA 2022

PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu
ogłasza nabór w drodze egzaminu konkursowego na następujące specjalności:

Instrumentalistyka
Rytmika

Wokalistyka
Instrumentalistyka jazzowa

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym
kończy co najmniej 10 lat i nie posiada więcej niż 23 lata. W przypadku kandydatów ubiegających się
o miejsce w klasie śpiewu solowego, preferowane są osoby powyżej 17. roku życia (ze względu na
dojrzałość  głosu).

Wszyscy kandydaci powinni wykazać się wiedzą ogólnomuzyczną z zakresu szkoły muzycznej
I stopnia.

Egzaminy odbędą się w siedzibie Szkoły i obejmują:

1. Egzamin praktyczny
• z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych dla specjalności instrumentalistyka,

instrumentalistyka jazzowa i wokalistyka,
• z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (na fortepianie) oraz egzamin

sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji ruchowej i rytmiki dla specjalności
rytmika.

2. Egzamin pisemny i ustny z kształcenia słuchu oraz pisemny z ogólnej wiedzy muzycznej



INFORMACJE O EGZAMINACH WSTĘPNYCH

Termin składania kwestionariusza oraz wymaganych dokumentów (wyłącznie drogą mailową),
upływa z dniem 31 maja 2022 r. Kwestionariusz dla kandydata można pobrać ze strony
www.psmpodwale.pl/kandydat. Skan lub czytelne zdjęcie kwestionariusza i załączników w formacie
jpg lub pdf należy przesłać na adres rekrutacja@psmpodwale.pl.

Wymagane załączniki do kwestionariusza:

● Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole
muzycznej, wydane w okresie od dnia 1.03.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. przez lekarza POZ
lub  lekarza specjalistę.

● Dodatkowe załączniki:
o śpiew solowy – zaświadczenie od audiologa i foniatry,
o rytmika – zaświadczenie lekarskie o prawidłowej budowie ciała.

UWAGA!

● Kandydat/ka może przystąpić do egzaminów na jedną lub na dwie specjalizacje. W obu
wypadkach składa jeden kwestionariusz.

● Kandydat powinien przyjść na egzamin z własnym akompaniatorem.
● W szczególnych przypadkach Szkoła może zapewnić kandydatom pianistę – akompaniatora.

Prośbę o przydział akompaniatora należy zaznaczyć w kwestionariuszu. Nuty
akompaniamentu  należy wówczas wysłać wraz z kwestionariuszem na adres
rekrutacja@psmpodwale.pl .

● Kandydat ma możliwość krótkiego rozegrania się w dniu egzaminu.
● Kandydaci zdający do klasy wyższej niż pierwsza, zobowiązani są do kontaktu mailowego

z Kierownikiem Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych – Panią Danutą Dziubek
(danuta.dziubek@psmpodwale.pl), do dnia 31 maja.

● Imienny harmonogram egzaminów wstępnych zamieszczony będzie w siedzibie Szkoły oraz
na  stronie internetowej Szkoły w dniu 7 czerwca 2022 r. o godz. 15.00.

● Harmonogram jest ostateczny – nie ma możliwości zmiany wyznaczonych terminów
egzaminów.

● Lista osób, które zdały egzamin wstępny zostanie wywieszona w dniu 25 czerwca 2022 r.
o godz. 14.00. w siedzibie Szkoły oraz opublikowana na stronie internetowej Szkoły – lista
ta nie  jest jednoznaczna z listą osób przyjętych do Szkoły.

● Lista osób przyjętych do Szkoły zostanie wywieszona w siedzibie Szkoły oraz
opublikowana na stronie internetowej Szkoły w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 14.00.

WYKAZ SPECJALNOŚCI:

RYTMIKA
WOKALISTYKA

INSTRUMENTALISTYKA
INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA

Wykaz specjalizacji w ramach specjalności INSTRUMENTALISTYKA i INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA

INSTRUMENTY SMYCZKOWE,
GITARA I HARFA

• skrzypce (*)
• altówka (*)
• wiolonczela (*)
• kontrabas
• gitara (*)
• harfa

INSTRUMENTY
DĘTE I PERKUSJA

• flet(*)
• obój
• klarnet
• saksofon
• fagot
• trąbka
• róg
• puzon
• tuba
• perkusja

INSTRUMENTY
KLAWISZOWE I AKORDEON

• fortepian (*)
• organy
• akordeon
• klawesyn

INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA

• fortepian jazzowy (*)
• kontrabas jazzowy (**)
• perkusja jazzowa (**)
• puzon jazzowy (**)
• saksofon jazzowy (*)
• trąbka jazzowa (*)

* wymagane są posiadanie umiejętności gry na wskazanym instrumencie na poziomie
absolwenta szkoły muzycznej I st.;
** wymagane są podstawy gry na instrumencie.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu wstępnego, przy ograniczonej ilości miejsc
kandydaci zdający na skrzypce mogą otrzymać propozycję podjęcia nauki w klasie altówki
lub skrzypiec barokowych, a zdający na flet poprzeczny – w klasie fletu traverso lub fletu
podłużnego.


