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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.” 

Ignacy Jan Paderewski 

 
Szanowni Uczestnicy konkursu w kategoriach 

„Statystyk primus” i „Statystyk altus” 
 

Informujemy, że rywalizacja konkursowa w kategorii VI „Statystyk” zakończyła się. Prace konkursowe, 
zgodnie z zapowiedzią, należało wykonać i udostępnić jury do oceny w terminie do 10 kwietnia 2021 r.  

Oto zwycięzcy w kategorii VI „Statystyk” 

Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski 
pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury 

dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju 
oraz szkół polskich za granicą, 

którzy wykazali się największą wiedzą i umiejętnościami wyszukiwania i analizy danych w kontekście 
społecznej i gospodarczej spuścizny Ignacego Jana Paderewskiego. 
. 

„Statystyk primus” 

Jury pod przewodnictwem dr Wojciecha Roszka adiunkta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Katedra Statystyki, przyznało: 

1 miejsce – Gaja Fijałkowska uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 7 w Łodzi – nauczyciel Paulina Świnoga 

2 miejsce – Zuzanna Kasprzak uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina 
w Jeleniej Górze – nauczyciel Kazimierz Bielawski 

3 miejsce – Marta Olechowska uczennica VII klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak 
Dom z oddziałami dwujęzycznymi im. Ignacego Jana Paderewskiego – nauczyciel Marcin Waszak 

Wyróżnienie otrzymuje: 

Michalina Góral uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu 
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„Statystyk altus” 

Pomimo, że uczniowie zostali zgłoszeni do tej kategorii, to niestety żaden z nich nie przystąpił 
do wykonania pracy konkursowej i nie udostępnił jej do oceny przez Jury. 

 

Gratulujemy osiągnięcia sukcesu zwycięzcom i wyróżnionej. Wykazali się oni zdobytą w trakcie konkursu, 
wiedzą i umiejętnościami, a także poświęcili czas i zaangażowanie w przygotowanie do konkursu. Mamy 
nadzieję, że bliższe poznanie wybitnej postaci Ignacego Jana Paderewskiego, jego przeżyć, cech charakteru, 
twórczości, sukcesów, porażek i działalności oraz faktów historycznych z nią związanych zainspirowały Was 
do poszukiwań twórczych i zaowocują refleksją nad celem i wartością własnego życia oraz obowiązkiem 
rozwijania otrzymanego talentu dla dobra Ojczyzny oraz swojego. 

Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów, którym nie udało się przedstawić wystarczająco wybitnej pracy 
statystycznej i zachwycić jurorów, do dalszego doskonalenia swoich zainteresowań i umiejętności 
statystycznych oraz wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu – początek już w listopadzie 2021 r. 

Laureatów 1, 2 i 3 miejsca, wraz z ich nauczycielami, zapraszamy na uroczystość finałową wręczenia 
dyplomów i nagród, która odbędzie się 29 czerwca 2021 r. w rocznicę śmierci Mistrza do Auli Nova 
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na godzinę 11:30.  
Prosimy o potwierdzenie udziału koordynatorowi konkursu e-mailem do 11 czerwca 2021 r. na adres 
Paderewski@ko.poznan.pl 

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

 


