
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Konstancji Gładkowskiej 
Skierniewice, 21-23 października 2022 

1. Konkurs jest organizowany przez Muzeum Historyczne Skierniewic im. Jana Olszewskiego 
w Skierniewicach oraz Samorządową Szkołę Muzyczną II stopnia w Skierniewicach. 
2. Celem konkursu jest upamiętnienie postaci Konstancji Gładkowskiej – śpiewaczki – 
młodzieńczej muzy Fryderyka Chopina, a także promowanie liryki wokalnej okresu 
klasycyzmu oraz romantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Fryderyka 
Chopina oraz polskiej pieśni romantycznej. Konkurs ma umożliwić konfrontację osiągnięć 
artystycznych uczniów szkół muzycznych II stopnia (także absolwentów szkół muzycznych 
roku 2021/2022) oraz wymianę doświadczeń nauczycieli. 
3. Konkurs będzie się odbywał w dniach 21-23 października 2022 roku w Samorządowej 
Szkole Muzycznej II stopnia w Skierniewicach, ul. Prymasowska 6. 
4. Konkurs odbywać się będzie w ramach XX Festiwalu Muzyki Romantycznej. Skierowany 
jest do uczniów III i IV klas szkół muzycznych II stopnia specjalności śpiew oraz absolwentów 
szkół muzycznych II stopnia rocznika 2021/2022 specjalności śpiew, którzy nie są studentami 
wyższych uczelni muzycznych i w dniu konkursu nie ukończyli 21 lat. 
5. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie członków Jury. 
6. Przesłuchania konkursowe będą w formie dwuetapowej: 
Etap Pierwszy – 2 utwory: 
a. pieśń z okresu klasycyzmu 
b. pieśń z okresu romantyzmu (XIX wiek) 
Etap Drugi – 3 utwory: 
a. pieśń Fryderyka Chopina 
b. polska pieśń romantyczna 
c. dowolna pieśń 

7. Czas trwania prezentacji uczestnika w każdym etapie nie może przekroczyć 15 min. 
8. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. Program należy wykonać z pamięci. 
9. Uczestnik wykonuje repertuar z towarzyszeniem własnego pianisty-akompaniatora. 
10. Istnieje możliwość współpracy z pianistą konkursowym. W tym przypadku wymagana jest 
deklaracja na karcie zgłoszenia oraz wpisowe powiększone o kwotę 80 zł. 
11. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej począwszy 
od litery G. 
12. Konkurs jest otwarty dla publiczności. 
13. Prezentacje uczestników oceniać będzie Jury pod przewodnictwem prof. Urszuli Kryger. 
Jury oceniać będzie w skali 1-25 pkt. 
Ocena obejmuje całokształt wykonania programu konkursowego i uwzględnia: 

• walory głosowe oraz umiejętności wokalne w zakresie techniki i posługiwania się głosem, 
• walory muzyczne wykonania, 
• ogólny wyraz artystyczny. 
14. Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie minimum 20 punktów w I etapie. 



15. Nagrodami regulaminowymi będą nagrody oraz wyróżnienia. Jury może nie przyznać 
niektórych nagród, zamieniając je na nagrody niższego rzędu i wyróżnienia lub nagrody 
specjalne. Pierwszą nagrodę funduje Prezydent Miasta Skierniewice. 
16. Decyzje Jury są ostatecznie i niepodważalne. 
17. Laureaci konkursu wytypowani przez Jury są zobowiązani do wzięcia udziału w Koncercie 
Laureatów. 
18. Koszty uczestnictwa w Konkursie uczestnicy oraz pianiści-akompaniatorzy pokrywają we 
własnym zakresie. 
19. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie przyjmowane będą do 30 września 2022 roku. 
20. Karta zgłoszenia i klauzule informacyjne dostępne są na stronie internetowej: 
www.psmskierniewice.weebly.com oraz www.muzeumskierniewic.pl 
21. Kartę zgłoszenia i klauzule informacyjne należy wypełnić czytelnie i przesłać drogą 

elektroniczną na adres: sekretariat_psm@smskierniewice.pl 
Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane klauzule informacyjne oraz potwierdzenie wpłaty 
wpisowego: 100,00 zł, bądź 180,00 zł w przypadku współpracy z pianistą konkursowym. 
Wpłaty należy dokonać na adres: 
Muzeum Historyczne Skierniewic 
im. Jana Olszewskiego 
ul. Batorego 64j 
96-100 Skierniewice 
Nr konta: 02 1600 1462 1866 1344 7000 0012 
Tytuł wpłaty: „nazwisko uczestnika+konkurs wokalny” 
W razie rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi. 
22. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
23. Indywidualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować pod adres: 
sekretariat_psm@skierniewice.pl 

http://www.psmskierniewice.weebly.com/
http://www.muzeumskierniewic.pl/
mailto:szkomuz.skierniewice85@wp.pl

