
Grand Prix 

KATEGORIA VII - w następnej edycji: Dyscyplina VIII 
I Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski 

pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury 

Grand Prix Primus i Grand Prix Altus 

Tę dodatkową nagrodę specjalną – tytuł Grand Prix otrzymają uczestnicy, którzy zgłosili się i wzięli udział we 
wszystkich sześciu kategoriach konkursu (lub największej ich liczbie) od I do VI i osiągnęli w nich znaczące wyniki. 
Dążenie do uzyskania tego tytułu sprawi, że uczestnicy konkursu zbliżą się do ideału wszechstronności Ignacego Jana 
Paderewskiego. 
Grand Prix Primus – dla uczestników ze szkół podstawowych 
Grand Prix Altus – dla uczestników ze szkół ponadpodstawowych 

Życzymy powodzenia! 
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Motto konkursu: 

„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą 

krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność 

zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym 

wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.” 

Szanowni Uczestnicy konkursu 

Nagroda specjalna – tytuł Grand Prix przewidziana jest dla uczestnika, który zgłosili się i wziął udział we 

wszystkich kategoriach konkursu (lub największej ich liczbie) i osiągnął w nich znaczące, wysokie wyniki. 

Dążenie do uzyskania tego tytułu sprawia, że uczestnicy konkursu zbliżą się do ideału wszechstronności 

Ignacego Jana Paderewskiego. 

Informujemy, że po przeanalizowaniu wyników osiągniętych w trakcie konkursu we wszystkich 

kategoriach organizatorzy zdecydowani się przyznać Grand Prix konkursu dla uczestnika przystępującego 

z wielu dziedzin, który osiągnął w nich wysokie wyniki. Specjalną statuetkę wręczyli: Wielkopolski Kurator 

Oświaty i Dyrektor Instytutu Myśli Narodowej R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego podczas uroczystości 

finałowej 29 czerwca 2021 r. w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu. Otrzymała ją Gaja 
Fijałkowska z SP 44 w Łodzi. Gratulujemy! 

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu. 

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: 
Rafał Stanisław Renz 
Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji 
nr tel. 780 386 057 (+sms+Whatsapp+Signal) 
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068 
adres e-mail Paderewski@ko.poznan.pl 
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