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SZKOŁA Z PRZESZŁOŚCIĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ Bydgoska szko a muzycz-
na to szko a z tradycjami. W roku 2010 wi towa a swoje 85-lecie. Mottem 
przewodnim szko y jak równie  pracuj cego w niej grona pedagogicznego s  
s owa „Sukcesy wychowanków sukcesem szko y”. W tym kierunku wszelkie 
dzia ania i prac  w szkole monituje obecnie  dynamiczna w swych dzia aniach 
obejmuj ca trosk  ka d  sfer  dzia alno ci szko y  dyrektor Ewa Staporek-
Pospiech. W trakcie swojej 85-letniej dzia alno ci szko a przeobra a a si
i rozwija a. Tradycj  sta y si  coroczne bydgoskie letnie Kursy Mistrzowskie 
„Salony u Mistrza - w stron  Artura Rubinsteina”, które odbywaj  si  nie-
przerwanie od wielu lat, odgrywaj c bardzo du  rol  w odkrywaniu i pro-
mowaniu m odych talentów.  Ponadto co dwa lata, szko a jest organizatorem 
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Felicji Krysiewicz dla uczniów 
piewu solowego szkó  muzycznych II stopnia oraz ka dego roku Ogólno-

polskich Konfrontacji Wiolonczelowych im. Zdzis awy Wojciechowskiej. 
Bydgosk  szko  muzyczn  uko czy o wiele wybitnych postaci. Na szcze-
góln  uwag  zas uguje absolwent, pianista Rafa  Blechacz, zwyci zca XV 
Mi dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Ponadto Micha  Dworzy ski – dyrygent, Krzysztof Herdzin
- pianista i aran er oraz Kacper Kuszewski – aktor.  Decyzj  Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 wrze nia 2009 zosta a uruchomiona „Kla-
sa Talentów”. Powo anie tego rodzaju klasy w bydgoskiej szkole muzycznej 
jest wyró nieniem na skal  ogólnopolsk . Zapewnia ona szczególnie wy-
ró niaj cym si  uczniom wspó prac   z najlepszymi artystami, gwarantuj c 
wszechstronny rozwój zdolno ci i talentu. W obecnym 2011 roku Pa stwo-
wy Zespó  Szkó  Muzycznych wi tuje 20-lecie nadania imienia wybitnego 
mistrza i wielkiego pianisty Artura Rubinsteina. 
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PAMIĄTKI Z KONKURSU!!! 
Musisz je mieć! Płyty, książeczki konkursowe

 I miejsce - RITTER TOMASZ (POLSKA) 
 II MIEJSCE - SZAŁUCKA ANNA (POLSKA)
 III MIEJSCE - PIOTR NOWAK (POLSKA)
 IV MIEJSCE - KSIĄŻEK KRZYSZTOF (POLSKA)
 V MIEJSCE - WOTA MACIEJ (POLSKA)
 VI MIEJSCE - LI BORUN (CHINY)



  

gorący finał! Dla zwycięzców... Przyznane zosta y nast puj ce regulami-
nowe nagrody: I nagroda - 25000 PLN, II nagroda - 10000 PLN, 
III nagroda -  8000 PLN, IV nagroda - 7000 PLN, V nagroda
- 5000 PLN,VI nagroda - 3000 PLN. Poza tym: Nagroda Specjalna  -  3000 PLN
za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego (Xu ZI - Polska), 
Nagroda Chopinowska -  2000 PLN (Maciej Wota - Polska), Nagroda im. 
Anieli M ynarskiej-Rubinstein ufundowana przez Ew  Rubinstein (Tomasz 
Ritter - Polska). Zdobywcom regulaminowych nagród przys uguje tytu : 
Laureata Mi dzynarodowego Konkursu M odych Pianistów „Arthur Rubin-
stein in Memoriam.” Tradycj  Konkursu jest przyznawanie nagród pozare-
gulaminowych w postaci koncertów, recitali, stypendiów i wyst pów.

Rubinowa szpila Jury w ka dej edycji konkursu przyznaje bardzo 
oryginaln  nagrod  - Rubinow  Szpil  Artura Rubinsteina przeznaczon  dla 
wyró niaj cej si  indywidualno ci artystycznej. Ufundowana jest i zapro-
jektowana przez pana Andrzeja Janickiego - bydgoskiego znanego jubilera. 
Rubin to jeden z najcenniejszych kamieni szlachetnych. Jest kamieniem lide-
rów i królów. Daje odwag , eby pod a  za swoimi marzeniami. Od dawna 
uwa any za kamie  dobrobytu, by  cz sto noszony przez arystokracj . Jak 
g osi legenda Rubinow  Szpil , wybitny polski pianista Artur Rubinstein no-
si  zawsze wpi t  w krawat...

Partnerstwo w muzyce...
W trakcie III etapu konkursu prof. Jerzy 
Marchwi ski z Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie popro-
wadzi  niezwyk e Ogólnopolskie Warsztaty 
Muzyki Kameralnej „Partnerstwo w mu-
zyce”: „Niesamowicie serdeczny cz owiek! 
(uczestnik warsztatów) „Ogromna wiedza 
i du o cennych uwag” (pianista-akom-
paniator), „Bardzo skorzysta em z warsz-
tatów. Z pewno ci  na d ugo pozostan  
w mojej pami ci...” (wiolonczelista).

JURY 2011 Ewa Osi ska, Polska – przewodnicz ca, Ian Hobson
– USA, Pawe  Kowalski – Polska, Alberto Nosé – W ochy, Jan Popis 
– Polska – dyrektor artystyczny.
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