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I. Zasady ogólne: 

Organizatorzy Międzyszkolnego Konkursu Ignacy Jan Paderewski (1860 – 1941) – jego 

życie i twórczość w 100 – lecie odzyskania niepodległości, zwanego dalej Konkursem: 

1. Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” 

2. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie 

3. Partnerem jest Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie 

4. Patronat nad konkursem objęły (w kolejności alfabetycznej): 

 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 

 Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, 

 Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego 

przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 

 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie,  

 Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. 

 Urząd Gminy Brochów,  

5. Patronat medialny nad konkursem objęły tygodnik „Echo Powiatu”, Radio Sochaczew 

i portale internetowe e-Sochaczew.pl oraz tusochaczew.pl. 

6. Sponsorem nagród rzeczowych w konkursie jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 

i Urząd Gminy Brochów. 

7. Darczyńcami nagród i upominków dla uczestników jest Akademia Muzyczna im. 

Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; Samorząd Województwa Mazowieckiego; 

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy; Ośrodek 

Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego przy 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 

w Warszawie; Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy; firma 

Helio S. A. – producent bakalii i mas do ciast. 

8. Wsparcie merytoryczne zapewnia Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX 

Wieku im. I. J. Paderewskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

II. Cele Konkursu: 

1. Propagowanie oraz przybliżanie uczniom dokonań politycznych i artystycznych 

Ignacego Jana Paderewskiego – wybitnego polskiego pianisty, kompozytora, działacza 

niepodległościowego, męża stanu i polityka.  

2. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych 

w różnych źródłach. 

III. Uczestnictwo w Konkursie: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas piątych, szóstych, siódmych, ósmych szkół 

podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Sochaczewa oraz powiatu 

sochaczewskiego. 

2. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konkursu. 
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IV. Nagrody: 

1. Laureaci Konkursu, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca, otrzymają atrakcyjne nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy. 

2. Laureaci Konkursu, którzy zajmą miejsca od czwartego do dziesiątego otrzymują 

nagrody i dyplomy. 

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują upominki za udział w Konkursie. 

V. Przebieg Konkursu: 

1. Szkoły mogą zgłaszać uczestników Konkursu do 19 października 2018 r. za pomocą 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1). Wypełniony poprawnie formularz wraz 

z informacją o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz uprawnieniach 

osoby, której dane dotyczą wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 2 i 3) należy zeskanować i wysłać na adres mailowy 

konfraternia.brochow@gmail.com.  

2. Oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nr 2 i 3 należy dostarczyć 

osobiście lub za pomocą poczty wysyłając na adres: Szkoła Podstawowa im. F. 

Chopina w Brochowie, Brochów 27, 05-088 Brochów najpóźniej do dnia 

przeprowadzenia Konkursu. 

3. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie dwóch uczniów biorących udział 

w Konkursie. 

4. Organizatorzy Konkursu powołają Komisję Konkursową, która będzie czuwała nad 

przebiegiem konkursu. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony 23 października 2018 r. w formie testu na terenie 

Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Brochowie. 

6. Uczestnicy będą musieli rozwiązać test zawierający pytania otwarte i zamknięte 

z zakresu życia i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego (1860 – 1941). Jeśli dwoje 

lub więcej uczestników osiągnie tę samą liczbę punktów z testu, o przyznaniu miejsc 

i nagród decydować będą pytania pomocnicze zadawane uczestnikom przez Komisję 

Konkursową. Na rozwiązanie testu uczestnicy będą mieli 60 minut. 

7. Oceny testów konkursowych dokona Komisja Konkursowa. 

8. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów, nagród oraz 

upominków nastąpi 23 października 2018 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. 

F. Chopina w Brochowie. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu. 

VI. Literatura pomocnicza: 

1. Wspomnienia 

 Helena Paderewska, Wspomnienia 1910-1920, oprac. Maciej Siekierski, tłum. 

Ludmiła Bachurska, Warszawa 2015. 

 Ignacy Jan Paderewski, Pamiętniki, spisała Mary Lawton, tłum. Wanda Lisowska, 

Teresa Mogilnicka, Kraków 1972 [lub wyd. późniejsze]. 
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2. Opracowania 

 Marian Marek Drozdowski, Ignacy Jan Paderewski: zarys biografii politycznej, 

Warszawa 1979 [lub wyd. późniejsze]. 

 Halina Lorkowska, Ignacy Jan Paderewski: człowiek i dzieło, Poznań 2013. 

 Perkowska-Waszek Małgorzata, Ignacy Jan Paderewski o sobie. Zarys biografii 

wzbogacony listami, Kąśna Dolna-Tarnów, 2004. 

 Piber Andrzej, Droga do sławy. Ignacy Paderewski w latach 1860-1902, Warszawa 

1982. 

 Przybylski Henryk, Paderewski. Między muzyką a polityką, Katowice 1992. 

 Śladowska Maria, Działalność społeczna i polityczna Ignacego Jana Paderewskiego 

w świetle dokumentów z lat 1917-1941 z Archiwum Zamku Królewskiego 

w Warszawie, "Kronika Zamkowa" 1-2/51-52 (2006), s. 155-188. 

 Zamoyski Adam, Paderewski, New York 1982; [wyd. pol. Warszawa 1992]. 

 Z panteonu wielkich Polaków: Ignacy Jan Paderewski. Album Międzynarodowego 

Towarzystwa Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wybór 

tekstów i ilustracji Kazimierz Roman Czekaj Haag, Bazylea-Kraków-Warszawa 2010. 

 

3. Portale internetowe odnoszące się do życia i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego: 

 Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego 

(tam dalsze odnośniki, m.in. „Paderewski w Internecie”): 

http://www.paderewski.muzykologia.uj.edu.pl/osrodek  

 I.J. Paderewski w serwisie Culture.pl: 

http://culture.pl/pl/tworca/ignacy-jan-paderewski 

 Zbiór fotografii w zbiorach cyfrowej biblioteki Polona: 

https://polona.pl/search/?query=Ignacy_Jan_Paderewski&filters=category:photograph

s,public:1,hasTextContent:0  

VII.  Zasady oraz procedury oceniania prac. 

1. Komisja Konkursowa będzie zwracać uwagę na samodzielność i wartość 

merytoryczną pracy. 

2. Testy konkursowe zostaną opracowane na podstawie podanej bibliografii. 

VIII.  Zakres wymaganych umiejętności. Uczeń:  

1. Ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną. 

2. Umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni 

historycznej, potrafi ustalać kolejność wydarzeń. 

3. Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe. 

4. Interpretuje teksty źródłowe. 

5. Odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji. 

http://www.paderewski.muzykologia.uj.edu.pl/osrodek
http://culture.pl/pl/tworca/ignacy-jan-paderewski
https://polona.pl/search/?query=Ignacy_Jan_Paderewski&filters=category:photographs,public:1,hasTextContent:0
https://polona.pl/search/?query=Ignacy_Jan_Paderewski&filters=category:photographs,public:1,hasTextContent:0
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6. Uzasadnia stanowisko własne lub cudze, posługując się argumentami. 

 

IX.  Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy 

konkursu. 

2. W celu udokumentowania realizacji Konkursu w dniu jego przeprowadzenia 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć. 

3. Szkoły, zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują Regulamin Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stronie tytułowej regulaminu znajduje się Portret Ignacego Jana Paderewskiego z 1926 r., 

który pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. F.84307) i należy do 

domeny publicznej. 
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Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

Międzyszkolnego Konkursu Ignacy Jan Paderewski (1860 – 1941) – jego życie 

i twórczość w 100 – lecie odzyskania niepodległości 

 

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

Pieczątka szkoły (podpis Dyrektora szkoły) 

 

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

Imię i nazwisko Nauczyciela – Opiekuna 

 

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

Kontakt do Nauczyciela – Opiekuna (telefon, e-mail) 

 

 

Lista uczniów – uczestników Konkursu: 

1) 

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

2) 

………………………………………………………………………………………………..…. 
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Załącznik nr 2 

Informacja o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych 

 oraz uprawnieniach osoby, której dane dotyczą 

 

Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” 

z siedzibą w Janów 34, 05-088 Brochów 

Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Brochowie 

z siedzibą w  Brochów 27, 05-088 Brochów 

informuje, że jako administrator danych osobowych przetwarzane będą następujące dane 

uczestnika Konkursu: 

• imię i nazwisko 

w celach 
organizacji Międzyszkolnego Konkursu Ignacy Jan Paderewski (1860 – 

1941) – jego życie i twórczość w 100 – lecie odzyskania niepodległości 

a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów oraz w celach ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń 

cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym 

interesem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych. 

Podanie przez uczestnika 

Konkursu ww. danych jest 
warunkiem przystąpienia do Konkursu. 

Niepodanie ww. danych 

powoduje 
brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

Dane uczestnika Konkursu nie będą przekazywane innym podmiotom. 

Uczestnik Konkursu ma prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz do otrzymania ich kopii; 

• cofnięcia w dowolnym momencie zgody na  przetwarzanie danych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

• żądania całkowitego usunięcia swoich danych, 

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację (którą należy 

wskazać składając sprzeciw), o ile okaże się ona nadrzędna wobec naszych prawnie 

uzasadnionych interesów. 

Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza obszar Polski /Unii Europejskiej 

/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres realizacji działań związanych 

z Konkursem od daty zgłoszenia. 

 

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

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

(miejscowość, data, podpis uczestnika i podpis jego rodzica/-ów-opiekuna/-ów) 
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Załącznik nr 3 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

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

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

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” i Szkołę Podstawową im. F. Chopina w Brochowie 

z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszelkich działaniach związanych 

z Międzyszkolnym Konkursem Ignacy Jan Paderewski (1860 – 1941) – jego życie i twórczość 

w 100 – lecie odzyskania niepodległości przez okres realizacji Konkursu od daty zgłoszenia. 

 

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

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

(miejscowość, data, podpis uczestnika i podpis jego rodzica/-ów-opiekuna/-ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


