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●  Zgłoszenie pisemne na dostarczonym formularzu oraz 
kserokopię wpłaty w terminie do15 czerwca przyjmuje: 
 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. I. Paderewskiego w Cieszynie 
43 – 400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 
tel. 033 8512877  tel./fax 033 8520138  
e- mail: psmcieszyn@ox.pl 
 
 
 
MoŜliwość zakwaterowania 
 
-  Akademik Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie     
    tel. 033 8546130 
    >> stołówka – 0501725835 
 
-  Hotel Asystencki „ Akademikus ” Uniwersytetu Śląskiego w  
    Cieszynie                 
    tel. 033 8546464  
 
-  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Cieszynie   
    tel.033 8520443, 033 8523022 
 
-  Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Cieszynie         
    tel. 033 8521629, 033 8521470 
 
Rezerwacji noclegów i wyŜywienia naleŜy dokonać we 
własnym zakresie.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie 
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. Paderewskiego w 

Cieszynie 
                                                                       
 

„ I  ŚLĄSKI  ZLOT  TR ĘBACZY      
          CIESZYN  2007 ” 
 
 

 
 
Kierownictwo artystyczne: 

 prof. Stanisław DZIEWIOR (AM Katowice) 
 
 
 

Termin Zlotu:   27.08.2007 – 30.08.2007 
 
 
 
Cele Zlotu: 
 

-  wymiana doświadczeń pedagogów 
 
-  doskonalenie umiejętności muzycznych młodych trębaczy     
    pod  kierunkiem wybitnych pedagogów 
 
-  integracja środowiska 
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-  prezentacja dorobku muzycznego uczestników dla   
    mieszkańców  Cieszyna 
 
 
 

 
 

Przewidywany ogólny program Zlotu: 
 

 
27 SIERPNIA 
 
●  Uroczyste otwarcie Zlotu 
●  Koncert Inauguracyjny „ Mistrz i uczeń ”: 
     prof. Stanisław DZIEWIOR, Michał WARZECHA, Piotr PYDA 
●  Po koncercie krótkie zapoznanie uczestników z dokładnym programem    
     Zlotu, odpowiedzi na pytania uczestników, konferencja prasowa 
 
28 SIERPNIA 
●   Wykład otwarty prof. Stanisława DZIEWIORA 
      Udział biorą wszyscy uczestnicy Zlotu z opiekunami 
●  Konferencja z udziałem nauczycieli i uczniów na temat problematyki   
     poruszanej w  wykładzie 
●  Indywidualne konsultacje z wykładowcami Zlotu:                                                               
     prof. Stanisław DZIEWIOR – AK. Muzyczna Katowice 
     adi. Benedykt MATUSIK – AK. Muzyczna Kraków 
●  Koncert muzyki barokowej 
 
29 SIERPNIA 
●  Wspólne muzykowanie trębaczy prowadzone przez prof. Stanisława   
     DZIEWIORA 
●  Wykład „ Podstawowe zagadnienia wykonawcze w jazzie ” – 
     adi. Piotr WOJTASIK 
●  Koncert Piotr Wojtasik Quartet 
  
30 SIERPNIA 
●  Wykład: „ Najczęściej występujące błędy w nauczaniu początkowym i    

     sposoby ich eliminacji ” – adi. Benedykt MATUSIK  Akademia   
     Muzyczna Kraków 
●  Wykład; „ Technika Aleksandra i jej wykorzystanie ” – mgr Magdalena  
     KĘDZIOR – instruktor techniki Aleksandra w Polsce 
●  Koncert Kwintetu Instrumentów Dętych Blaszanych Akademii   
     Muzycznej w Katowicach 

 
Oprócz wyżej wymienionych imprez 
związanych bezpośrednio ze Zlotem 
organizatorzy przewidują  spotkania 
integracyjne dla wykładowców i uczestników.  
W trakcie trwania całego Zlotu są zaplanowane 

wystawy płyt, nut, książek, galeria instrumentów. 
Dla wszystkich uczestników Zlotu będą do dyspozycji 
sale ćwiczeniowe na terenie szkoły.    
Szkoła wystawia stosowne dyplomy i zaświadczenia o 
uczestnictwie nauczycieli i uczniów w Zlocie. 
 
 
 
Warunki uczestnictwa: 
 
●  Uczestnikami Zlotu mogą być uczniowie szkół muzycznych  
●  Uczestnicy powinni być delegowani poprzez Dyrekcje Szkół,  
     przy czym kaŜda szkoła moŜe zgłosić dowolna ilość uczestników. 
●  Uczestnicy przygotowują dowolne pozycje repertuarowe. 
●  Uczestnicy przyjeŜdŜają na własny koszt  
●  Rezerwacja noclegów oraz forma wyŜywienia pozostają w gestii   
    uczestników Zlotu. Organizatorzy podają adresy hoteli, akademików   
    Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, internatów 
●  Wpisowe dla uczestnika wynosi 50 złotych. 

           Opłata dla opiekunów wynosi  20 złotych. 
 
      WyŜej podane opłaty naleŜy wpłacić na konto: 
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Rada Rodziców PSM w Cieszynie 
ING Bank Śląski O/Cieszyn 
58 1050 1083 1000 0001 0075 8952 
 
Wszelkie opłaty nie podlegają zwrotowi!!! 
 

 


