
I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności 

Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza 
Sierpc 11-12 maja 2013  

 
pod patronatem  

Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 

 
Nagroda Główna - występ z orkiestrą symfoniczną  

 
Regulamin Konkursu: 

 
1. Organizatorami konkursu są: 

- Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 

- Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu 

  

2. Partnerzy projektu: 

- Muzeum Wsi Mazowieckiej – Skansen w Sierpcu 

- Urząd Miasta Sierpca 

- Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy 

- Płocka Orkiestra Symfoniczna 

- Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne 

 

3. Wydarzenia towarzyszące: 

- Koncert Galowy 12 maja 2013 r. 

- Koncert laureatów z orkiestrą symfoniczną w listopadzie 2013 r. 

 

4. Celem konkursu jest: 

a) konfrontacja młodych instrumentalistów szkół muzycznych I i II stopnia ze światowej 

sławy muzykami, profesorami, mecenatami kultury, wykonawcami muzyki XX wieku, 

b) wymiana doświadczeń pedagogicznych,  

c) propagowanie rodzimej kultury muzycznej. 

 

 

5. I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych przeznaczony jest dla 

uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, których krąg zainteresowań wykonawczych nie 

wyklucza dzieł kompozytorów XX wieku. 

 

6. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich instrumentów klasycznych – uczniów szkół 

muzycznych (państwowych, publicznych oraz niepublicznych I i II stopnia). 

 

7. Konkurs odbędzie się w dniach: 11-12 maja 2013 roku w Centrum Kultury i Sztuki  

w Sierpcu. 

 

8. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

  

I grupa – uczniowie szkół muzycznych I stopnia. 



II grupa – uczniowie szkół muzycznych II stopnia. 

 

9. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter przesłuchań otwartych dla publiczności, które 

odbywać się będą w sali koncertowej CKiSz w Sierpcu. 

 

10. Program musi zawierać co najmniej jeden utwór kompozytora polskiego XX lub XXI  

wieku. Program konkursowy należy wykonywać z pamięci, z wyjątkiem sonaty oraz utworów 

napisanych po 1945 roku. 

a) I grupa – dowolny program, którego łączny czas nie przekracza 15 minut,  

b) II grupa – dowolny program, którego łączny czas nie przekracza 25 minut.  

 

11. Każdy uczestnik będzie miał możliwość usłyszenia opinii na temat swojego występu od 

każdego członka jury. 

 

12. Zgłoszenia uczestników wraz z drukiem potwierdzającym przelew opłaty wpisowej 

należy przesłać drogą elektroniczną na adres:  psmsierpc@pro.onet.pl w nieprzekraczalnym 

terminie – do 20. 04. 2013 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.szkola-muzyczna-sierpc.pl 

 

13. Uczestnicy są obowiązani do wpłaty wpisowego w wysokości 70 zł. do dnia 20.04.2013 r. 

na rachunek:  

Centrum Kultury  i Sztuki w Sierpcu 

Bank Pekao S.A O/Sierpc 40 1240 3204 1111 0010 4910 4812 
 

Z dopiskiem: „Paciorkiewicz – Konkurs” 

 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły muzycznej, 

którą reprezentuje (w razie braku danych ucznia, wpłata nie zostanie odnotowana).  

 

14. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

15. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów. Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz 

wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

    

16.  Zdobywcy pierwszych trzech miejsc zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów. 

 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnych nagrań w czasie trwania 

przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów do celów archiwalnych.  

  

18. Jury ma prawo przerwania występu uczestnika jeśli produkcja przekroczy czas określony 

w regulaminie. 

 

19. Decyzje jury są nieodwołalne. 

 

20. Informacje szczegółowe na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 

www.ckisz.sierpc.pl  

oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu www.szkola-

muzyczna-sierpc.pl  
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21. Jury Konkursu:  

 

- prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  

   w Warszawie 

- prof. Patrycja Piekutowska – Akademia Sztuki w Szczecinie 

- dr Jan Kotula – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach 

- starszy wykł. – Andrzej Dudziński - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego  

    w Bydgoszczy 

- mgr Michał Zawadzki – Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego i Państwowa           

Szkoła Muzyczna I st. im. M. Kamińskiego w Sierpcu 

 

Gość honorowy Jury - syn Tadeusza Paciorkiewicza - Artur Paciorkiewicz – pierwszy 

altowiolista Orkiestry Sinfonia Varsovia 

 

Sekretarz Jury – mgr Barbara Bońkowska – Państwowa Szkoła Muzyczna I st.  

im. M. Kamińskiego w Sierpcu 

 

 

22. Nagrody: 

  

a) Nagrodą główną I Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych im. 

Tadeusza Paciorkiewicza jest występ z Orkiestrą Symfoniczną podczas Koncertu Laureatów 

w listopadzie 2013 roku w Sierpcu. Program koncertu ustalony zostanie w porozumieniu  

z laureatami i dyrekcją orkiestry. 

  

b) Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają statuetki oraz dyplomy laureatów. 

 

c) Wszyscy laureaci oraz wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają nagrody w postaci 

książek, płyt CD i DVD o tematyce muzycznej. 

 

d) Dyplomy oraz nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom podczas Koncertu Galowego 

kończącego konkurs dn. 12.05.2013 r.  

 

e) Przewidziane są nagrody pozaregulaminowe. 

 

23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany 

regulaminu zamieszczone zostaną na stronie www.ckisz.sierpc.pl oraz www.szkola-

muzyczna-sierpc.pl 

 

 

Kontakt: konkurs2013@o2.pl 

oraz sekretariat PSM I st. w Sierpcu – tel. 24-275-10-30 ( w godz. 8:00 – 16:00 ) 
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