
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY 

IM. MIŁOSZA MAGINA 

WŁOCŁAWEK, 4 – 5 GRUDNIA 2013 R. 
  

     Konkurs poświęcony jest propagowaniu twórczości wybitnego pianisty, kompozytora i pedagoga 

Miłosza Magina, który po wyjeździe w 1957 r. z Polski dalsze swoje  losy związał z Paryżem.               

Był laureatem kilku międzynarodowych konkursów, w tym chopinowskiego. Okazał się znakomitym 

interpretatorem muzyki Fryderyka Chopina. Jako pierwszy polski pianista utrwalił na płytach CD 

wszystkie jego dzieła. Kompozycje Miłosza Magina prezentują oryginalny język muzyczny,                

a ich pianizm wynika ze znakomitego opanowania techniki gry na fortepianie. IV Konkurs we 

Włocławku jest kontynuacją  poprzednich, z których pierwszy i drugi odbyły się w Łodzi,                     

a trzeci we Włocławku. 

    

REGULAMIN 

  

1. Organizatorem IV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Miłosza Magina jest Zespół 
Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku. 

2. Konkurs odbędzie się dniach 4 – 5 grudnia 2013 r. w Auli ZSM we Włocławku. 

3. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości polskich kompozytorów, a 

w szczególności Miłosza Magina, prezentacja umiejętności uczniów, konfrontacja poziomu osiągnięć 
pianistycznych oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych. 

4. Przesłuchania będą miały formułę konkursu. 

5. Przesłuchania uczestników będą przebiegać w kolejności alfabetycznej począwszy od litery M, z 
uwagi na inicjały patrona konkursu. 

6. Koszty uczestnictwa ponoszą szkoły zgłaszające kandydatów do przesłuchań. 

7. Wybrany program należy wykonać z pamięci nie uwzględniając repetycji, 

z wyjątkiem oznaczenia „da capo”. 

 8.  Przewodniczącego Jury oraz członków Komisji Oceniającej powoła Dyrektor Centrum Edukacji 
Artystycznej w Warszawie. 

9. Jury zgodnie z przyjętym regulaminem przyzna po trzy nagrody w każdej 

z konkursowych grup wiekowych. 



10. Jury może przyznać Grand Prix Konkursu oraz wyróżnienia. 

11. W każdej grupie wiekowej przewiduje się nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworów          
F. Chopina i M. Magina. 

12. Ocena Jury jest ostateczna. 

13. Laureaci trzech kolejnych grup wiekowych biorą udział w koncercie laureatów. 

14. Przesłuchania konkursowe, łącznie z koncertem laureatów mogą być nieodpłatnie prezentowane w 
mediach. 

15. Wszyscy biorący udział w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

16. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza podporządkowanie się regulaminowi Konkursu. 

17. Występy uczestników będą oceniane w skali 1 – 25 pkt. 

18. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone w trzech grupach wiekowych: 

  

          I grupa   –    uczniowie klas: I i II szkoły muzycznej II stopnia oraz młodsi, 

          II grupa  –    uczniowie klas: III i IV szkoły muzycznej II stopnia, 

          III grupa –    uczniowie klas: V i VI szkoły muzycznej II stopnia. 

  

19. Wpisowe w wysokości 100 zł od ucznia należy wpłacić na konto Rady Rodziców: 

08 1240 3389 1111 0010 3024 8855 

20. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty 

w terminie do 31 października 2013 r. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: 

Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena 

ul. Wiejska 29 

87-800 Włocławek 

tel./fax (54) 231 19 88 

e-mail: sekretariat@zsmwlo.edu.pl 

  

21. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.  

22. Szczegółowy harmonogram przesłuchań umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły w 
dniu 18 listopada 2013 r. 

  



 Program IV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Miłosza Magina: 

 

 I grupa wiekowa  

1. Klasyczne allegro sonatowe (Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven). 

2. Etiuda lub inny utwór wirtuozowski. 

3. Fryderyk Chopin –  dowolnie wybrany polonez lub walc. 

4. Miłosz Magin – dwa  kontrastujące utwory wybrane z następujących cyklów:  

Autour de la Dance 

Miniatury polskie 

Obrazki polskie 

Mała suita polska 

  

II grupa wiekowa: 

1. Klasyczne allegro sonatowe (Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven). 

2. Etiuda lub inny utwór wirtuozowski. 

3. Fryderyk Chopin – jeden nokturn wybrany z następujących:  

cis – moll (Lento con gran espressione) op. posth. 

e – moll op. posth. 

Es – dur op.9 nr 2 

b – moll op.9 nr 1 

f – moll op.55 nr 1 

4. Miłosz Magin – jeden utwór do wyboru:  

Sonatina  

Polka oraz Tango 

 

 

 

 

 



III grupa wiekowa 

 I etap  

1. Etiuda lub inny utwór wirtuozowski. 

2. Fryderyk Chopin – jeden walc do wyboru z następujących: 

e – moll op. posth. 

Des – dur op.6 4 nr 1 

Es – dur op.18 

Ges – dur op.70 nr 1 

F – dur op.34 nr 3 

3. Miłosz Magin – jeden z cykli do wyboru: 

5 Preludiów (całość) 

Scherzo i Taniec czarownic 

  

 II etap  

1. Fryderyk Chopin – dowolnie wybrany mazurek 

2. Fryderyk Chopin – dowolnie wybrana ballada, scherzo lub impromptu 

3. Miłosz Magin – jeden z zestawów do wyboru: 

Obrazki dziecięce (Images d’enfants) – cztery kontrastujące części 

Tryptyk Polski – Kujawiak oraz Mazur lub Oberek 

  

 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu oraz materiałów nutowych udziela 

p. Ewa Grębocka – Stachowiak (tel. 692 255 794; e-mail: sta.ewa@wp.pl). 

  

Serdecznie zapraszamy! 

  

  

  

  



IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY 

 IM. MIŁOSZA MAGINA 

4 – 5 GRUDNIA 2013  

 

Karta zgłoszenia 

PROSIMY  WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

  

Imię i nazwisko ucznia……………................................................................................. 

 

Data urodzenia……………………………............................................................................... 

 

Klasa/ rok nauki………………………………………........................................................................ 

 

Grupa wiekowa……………………………………....................................................................... 

  

Nauczyciel…………………………………………………….............................................. 

 

Telefon kontaktowy 
nauczyciela……………………………………………………............................................ 

 

Nazwa  i  adres   szkoły: 

…………………………………………………….............................................................. 

 

…………………………………………………................................................................. 

 

Telefon/fax, e-mail szkoły: 

…………………………………………………….............................................................. 

 



Program: 

(IMIĘ I NAZWISKO KOMPOZYTORA, TYTUŁ UTWORU, OPUS, NUMER UTWORU) 

  

1………………………………....................................................................................... 

 

2……………………………………………………........................................................... 

 

3……………………………………………………........................................................... 

 

4……………………………………………………........................................................... 

 

5……………………………………………..................................................................... 

 

6. …………………………………………………............................................................ 

  

  

Czas trwania programu: ……………………………………………………............................................ 

  

  

  

  

  

 ..................………………………........ 

     pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 

  

  

 

 


