Rok Chopinowski 2010 w Sulejówku
Propozycja imprez
Cele:
Przygotowanie obchodów Roku Chopinowskiego 2010 w Sulejówku.
Promocja Sulejówka poprzez działania związane z osobą i twórczością Fryderyka Chopina
w kraju i zagranicą.
Realizacja:
Współpraca:
Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku,
Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. J. Moraczewskich w Sulejówku,
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marszałka Polski J.Piłsudskiego w Sulejówku,
Zespół Szkół Nr 2 z oddz. Integr. Im. Józefa Czarnieckiego w Sulejówku,
Zespół Szkół Nr 1 im. I Marszałka Polski J.Piłsudskiego w Sulejówku,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I.J.Paderewskiego w Sulejówku,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miasta Sulejówek,
Muzeum Marszałka J. Piłsudskiego w Sulejówku.
Preliminarz i opis zadań:

Inauguracja Roku Chopinowskiego 2010 w Sulejówku
1 marca 2010
Spektakl słowno – muzyczny w oparciu o listy F. Chopina i jego utwory w wykonaniu uczniów i
nauczycieli Szkoły Muzycznej pod tytułem „Urodziny Fryderyka Chopina”. Kierownictwo artystyczne:
GraŜyna Szarecka. Współpraca nauczycieli: Julia Singalewicz – Sobczak, Jacek Nazarczuk, Ewa
Sulikowska.
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 Sulejówek ul. Idzikowskiego 2a.

Wyjazd uczniów Szkoły Muzycznej z Sulejówka na Festiwal Chopinowski do Bourgla–Reine (Francja).
26 marca– 1 kwietnia 2010:
Delegowani uczniowie: Paweł Sobótka, Kamil Zacharczuk, Adriana Trybuchowicz – Mojska. Opieka:
Katarzyna Józefowicz oraz GraŜyna Szarecka.

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski dla młodzieŜy
JuVena 2010
Sulejówek, 31 maja - 2 czerwca 2010r.
Patronat Festiwalu:
Burmistrz Miasta Sulejówek
Muzeum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Program Festiwalu:
31 maja, poniedziałek: Rozpoczęcie Festiwalu. Koncert inauguracyjny godzina 19.00
Program:
Polonez na wiolonczelę i fortepian F. Chopina w wykonaniu Romana Wiszniowskiego i Franciszka
Jesionowskiego.
Koncert fortepianowy e – moll F. Chopina w aranŜacji na kwintet smyczkowy Tomasza
Radziwonowicza. Fortepian: Karol Radziwonowicz.
Miejsce: dziedziniec dworku Milusin - Muzeum Marszałka J. Piłsudskiego.

1 czerwca, wtorek: Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla MłodzieŜy z udziałem współpracujących
szkół muzycznych: Mińskiej Szkoły Artystycznej, Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w
Wołominie, Społecznej Szkoły Muzycznej w Warszawie - Wesołej oraz miast partnerskich Sulejówka
t.j. Bourg-la–Reine (Francja) oraz Viimsi (Estonia).
Miejsce: Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. w Sulejówku ul. Zeromskiego 18.
2 czerwca, środa: Zakończenie Festiwalu.
Program:
Godzina 18.30 rozdanie nagród laureatom konkursu oraz koncert laureatów.
Godzina 20.00 recital Przemysława Wojsława Chopin na jazzowo.
Godzina 21.00 Spektakl multimedialny w oparciu o utwory F. Chopina. Jest to synteza muzyki, tańca i
obrazu. Widowisko przewiduje udział pianisty, tancerzy i wizualizatora.
Realizacja obrazu polega na miksowaniu barwnych substancji na powierzchni grafoskopu
i modelowania strumienia światła za pomocą filtrów, grafik i soczewek.
Wykonanie: Julia Singalewicz – Sobczak – fortepian, Tomasz Ebert – wizualizacja, Grupa taneczna
Miejsce: dziedziniec dworku Milusin - Muzeum Marszałka J. Piłsudskiego.
Kierownictwo artystyczne Festiwalu: Julia Singalewicz – Sobczak.

REGULAMIN KONKURSU
1 czerwca 2010
I.
Przeznaczenie:
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych.
Cele konkursu:
- popularyzacja muzyki fortepianowej, w szczególności twórczości F. Chopina,
- prezentacja osiągnięć i umiejętności uczniów,
- promocja utalentowanych młodych artystów,
- wymiana doświadczeń między pedagogami z róŜnych ośrodków,
- uczczenie obchodów Roku Chopinowskiego 2010.
Program konkursu
1. Konkurs odbędzie się w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w
Sulejówku.
2. Konkurs jest otwarty dla uczestników polskich i zagranicznych.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.
4. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych (o przydziale do danej
kategorii wiekowej decydować będzie data urodzenia):

grupa wiekowa I – do lat 13 (urodzeni w 1997r. i młodsi)

grupa wiekowa II – do lat 16 (urodzeni w 1994 r. i młodsi)
Grupa wiekowa I:
- utwór barokowy J. S. Bacha
- dowolnie wybrany utwór F. Chopina
- etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Grupa wiekowa II:
- preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier J. S. Bacha lub dwa tańce kontrastujące pod
względem charakteru i tempa z cyklu Suity Francuskie (BWV 812-817)
- dowolnie wybrany utwór F. Chopina
- preludium G – dur op. 28
II.
1. Konkurs jest jednoetapowy dla wszystkich grup.
2. Kolejność występów zostanie ustalona drogą losowania.
3. Przesłuchania uczestników odbywać się będą z udziałem publiczności.

4. Program konkursu naleŜy wykonać z pamięci.
5. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania, wykorzystania, a takŜe rozpowszechniania
nagrań fonograficznych, radiowych i telewizyjnych oraz fotografii wykonanych podczas
Konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia dla uczestników.
III.
1. Występy uczestników Konkursu ocenia jury powołane przez organizatora.
2. Prezentacje konkursowe Jury ocenia w skali 1-25 punktów.
3. W Konkursie przewidziane są nagrody i wyróŜnienia. Laureatami zostaną zdobywcy trzech
pierwszych miejsc w kaŜdej grupie wiekowej. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
4. Przewidziana jest nagroda za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina.
IV.
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie w języku polskim lub angielskim wraz ze zdjęciem i kopią
dokumentu stwierdzającego wiek kandydata naleŜy przesłać do dnia 31 kwietnia 2010r.. na
adres:
Prywatna Szkoła muzyczna I i II stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku
ul. śeromskiego 18, 05-070 Sulejówek
z dopiskiem „konkurs pianistyczny Chopin 2010”
2. Karta zgłoszenia oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu zostaną zamieszczone na stronie
internetowej www.paderevianum.pl. Harmonogram przesłuchań zostanie przesłany drogą
elektroniczną zakwalifikowanym uczestnikom najpóźniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem
konkursu.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i sporów rozstrzygającą będzie polska wersja językowa
Regulaminu.
4. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z przyjęciem warunków zawartych w powyŜszym
Regulaminie.
5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Julia Singalewicz – Sobczak - Dyrektor Konkursu.
Miejsce: Dziedziniec Dworku Milusin Sulejówek ul. Oleandrów 5

Dwuetapowy Konkurs wiedzy o Chopinie dla szkół powiatu mińskiego
14 – 16 października 2010
Patronat: Burmistrz Miasta Sulejówka
Przygotowanie: Anna Bućko, Paweł Tomasz Miazga.
Treść i Regulamin Konkursu:
1. Celem konkursu jest:
- budzenie zainteresowania wielkim polskim twórcą
- pogłębianie wiedzy o jego Ŝyciu i twórczości
- kształcenie umiejętności szukania materiałów w róŜnych źródłach
- promowanie postaw twórczych
- stworzenie pomocy dydaktycznych dla szkół powiatu mińskiego w formie prezentacji na
płytach CD i krzyŜówek poszerzających wiedzę o F. Chopinie będących efektem konkursu
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów powiatu
mińskiego
3. Począwszy od klas IV szkół podstawowych uczestnicy konkursu startują indywidualnie, w dwóch
etapach.
W I etapie przygotowują:
reprezentanci kl. IV-VI : krzyŜówkę w formie pisemnej złoŜoną z 30 haseł o tematyce
chopinowskiej (Ŝycie i twórczość ), w dwóch egzemplarzach

-jednym będącym rozwiązanym diagramem,
-drugim będącym diagramem bez wpisanych rozwiązań, z
dołączonymi hasłami
przedstawiciele gimnazjum: prezentację na płycie CD na temat:„Warszawskie ścieŜki
F. Chopina” zawierającą samodzielnie wykonane zdjęcia
wybranych miejsc w stolicy z opisami ich związków z
warszawskimi losami kompozytora
przedstawiciele liceów
: prezentację na płycie CD na jeden z podanych tematów
„ F. Chopin- źródła inspiracji, wzory i mistrzowie”
„ F. Chopin – świata obywatel”
W II etapie uczestniczą w pisemnym sprawdzianie wiadomości o Ŝyciu i twórczości Chopina i
znajomości jego wybranych utworów.
Dla uczestników poszczególnych kategorii organizator konkursu przygotował listę pomocniczych lektur
(załącznik nr 2) i listę utworów do rozpoznawania (załącznik nr 3)
Dla reprezentantów klas I-III przewidziany jest jeden etap. Startują w nim zespoły 3-osobowe prezentując
inscenizację wiersza M.Rusinka „Mały Chopin”
4. Organizatorem konkursu jest Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I.J.Paderewskiego,
mieszcząca się w Sulejówku, przy ulicy śeromskiego 18
5. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Sulejówek
6. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- nadesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1) do 15.09.2010 na adres szkoły
- dla uczniów od IV klasy wzwyŜ: nadesłanie krzyŜówek i prezentacji (podpisanych imieniem
i nazwiskiem, opatrzonych adresem uczestnika, jego numerem telefonu i adresem poczty
elektronicznej /jeśli go posiada/ oraz informacją, którą szkołę reprezentuje) do 15.09.2010
na adres szkoły: Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia, 05-070 Sulejówek, ul.
śeromskiego 18
7. Przebieg konkursu:
- do 30.09.2010 nastąpi ogłoszenie wyników I etapu dla uczestników od IV klasy szkoły podstawowej.
O wynikach tych uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Informacja na ten temat pojawi się teŜ na stronie internetowej szkoły: www.paderevianum.pl
- w dniach 14-15.10.2010 odbędzie się pokaz konkursowy zespołów z klas I-III i II etap konkursu dla
kolejnych kategorii wiekowych, sprawdzający znajomość biografii, twórczości i wybranych utworów
F. Chopina
Oceny nadesłanych prac i oceny rezultatów II etapu konkursu dokona powołane przez dyrektor szkoły
fachowe jury. Suma tych ocen, a w przypadku uczniów kl. I-III tylko ocena występu konkursowego
będzie wynikiem końcowym, decydującym o kolejności miejsc. Dzień po przeprowadzeniu ostatniego
etapu, czyli 16.10.2010 r. nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, uświetnione koncertem
muzyki F. Chopina w wykonaniu Jana Krzysztofa Broja.
8. Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy
9. Uczestnik konkursu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową wyraŜa zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Organizatora, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz
przekazuje majątkowe prawa autorskie pracy na rzecz Organizatora konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania w całości lub we fragmentach nadesłanych prac w
celach dydaktycznych (bez uiszczenia jakiegokolwiek wynagrodzenia i dokonując w nich korekt
językowych i skrótów redakcyjnych). Organizator ma prawo do opublikowania nadesłanych prac w
formie publikacji ksiąŜkowej (gazetowej) i elektronicznej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych osób (podmiotów) przez
uczestnika konkursu.
10. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.paderevianum.pl
Miejsce: Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego Sulejówek ul. Zeromskiego 18

marzec 2010 r.
22 luty, 1 marca – apele okolicznościowe w szkołach z okazji 200. Rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina
Międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną „śycie i twórczość F.Chopina”

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29
Odpowiedzialni: M.Lewandowska, W.Karaś, B.Nowak
Regulamin konkursu w trakcie opracowania
Cykl spotkań przy muzyce Chopina i poezji jego czasów „Szkolny Salon Romantyczny” – raz w
miesiącu wieczorem, od marca do końca roku
Miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku
Odpowiedzialni: K.Pachnik, W.Karaś, A.Jędrzejuk, M.Lewandowska, D. Czapka, M.Cegiełka
Cykl audycji muzycznych prowadzonych przez radiowęzeł szkolny
Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku, ul.Idzikowskiego 2a
Odpowiedzialni: Agnieszka śurawska, Marzena Bakiera, Samorząd szkolny
IX Konkurs Oratorski „Muzyka zmienia świat i ludzi”
Miejsce: Gimnazjum nr 2 w Sulejówku, ul.Narutowicza 10
Odpowiedzialni: H.Zagańczyk

kwiecień 2010r.
Międzyszkolny konkurs plastyczny i fotograficzny pt. „Mazowieckie ścieŜki Chopina”
Odpowiedzialni: Agnieszka śurawska, Krystyna Pachnik, Włodzimierz Gierczycki
„Śladami Chopina” - zorganizowanie wycieczek szkolnych uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum z Sulejówka do Muzeum F.Chopina, Kościoła Świętego KrzyŜa, Saloniku Chopinów
przy Krakowskim Przedmieściu, Łazienek Królewskich)

maj/czerwiec/wrzesień 2010r.
Zorganizowanie wycieczek szkolnych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 do śelazowej Woli, Łazienek
Królewskich
Zorganizowanie wycieczki szkolnej uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z
Sulejówka do śelazowej Woli i Brochowa
Przeprowadzenie konkursu wiedzy pt: „Chopin i jego Muzyka” (etapy szkolne – szkoły
podstawowe i gimnazja z Sulejówka)
Odpowiedzialni: wychowawcy klas

czerwiec 2010r.
Koncert „CHOPIN PRZYJECHAŁ”
„Chopin przyjechał” to jubileuszowy projekt artystyczny i edukacyjny, popularyzujący muzykę
Fryderyka Chopina w małych miastach i gminach Polski.
Projekt uświetnia 200. rocznicę urodzin naszego najwybitniejszego kompozytora.
Od maja do września, w 2009 i 2010 roku, na koncertowych fortepianach zagrają utytułowani,
młodzi, polscy pianiści. Koncerty odbywać się będą w plenerze: na rynkach, placach bądź w
parkach. Wstęp na nie jest bezpłatny, tak by kontakt z muzyką Fryderyka Chopina był
powszechny.
Nad programem artystycznym i wyborem pianistów czuwa prestiżowa Rada Programowa
projektu "Chopin przyjechał", a wśród niej najwybitniejsi polscy kompozytorzy, pedagodzy i
pianiści.
Miejsce: Teren przed Dworkiem Milusin w Sulejówku, ul.Oleandrów 5
Odpowiedzialni: Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miasta Sulejówek
Wycieczka szkolna uczniów gimnazjum do śelazowej Woli połączona z plenerem malarskim i
fotograficznym – uwieńczona wystawą prac uczestników
Miejsce: Gimnazjum nr 2 w Sulejówku, ul.Narutowicza 10
Odpowiedzialni: H.Zagańczyk, M.śmuda

wrzesień/październik 2010r.
Konkurs plastyczny poświęcony inspiracji muzyką w tworzeniu pejzaŜy (dowolna techniką) zakończone wystawą najciekawszych prac
Miejsce: Gimnazjum nr 2 w Sulejówku, ul.Narutowicza 10
Odpowiedzialni: H.Zagańczyk, M.śmuda

listopad 2010r.
Program artystyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich gimnazjum ZS 1 – „Salonik
Chopina”
Odpowiedzialni: K.Pachnik
Koncert Chopinowski w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Sulejówku
Odpowiedzialni: H.DręŜek

Program artystyczny poświęcony twórczości F.Chopina pt. „Paderewski grał Chopina” –
przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ramach obchodów święta Szkoły
Odpowiedzialni: K.Pachnik, W.Karaś, M.Lewandowska
Uwaga: Organizatorzy zobowiązani są do rozesłania odpowiednio wcześniej regulaminów konkursów i
zaproszeń na planowane imprezy – do adresatów przedsięwzięć.

