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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 

„Historyk primus” i „Historyk altus” 

Informujemy, że zmagania na trzech stopniach konkursu w kategorii III „Historyk” zakończyły się. Test 

konkursowy, zgodnie z zapowiedzią, był dostępny w terminie od 15 do 16 kwietnia 2021 r. do rozwiązania 

pod nadzorem nauczycieli. 

Oto zwycięzcy w kategorii III „Historyk” 

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 w zakresie biografii, działalności politycznej, 

dyplomatycznej, jako męża stanu i filantropa. 

„Historyk primus” 

1 miejsce – Ora Walkowska uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr. Władysława 

Zamoyskiego w Poznaniu z wynikiem 100% - nauczyciel historii Filip Michalak 

2 miejsce ex aequo z wynikiem 98% 

• Sara Cembrowska uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu – nauczyciel historii 

Barbara Pawińska 

• Bartłomiej Rosiak uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej Montessori im. Świętej Urszuli 

Ledóchowskiej w Warszawie – nauczyciel muzyki Monika Walter-Rosiak 

• Kinga Gdynia uczennica VIII klasy Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie – nauczyciel 

muzyki i historii Stefania Stefaniak 

3 miejsce – Zachary Szefliński uczeń VII klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła Jak Dom 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Szczecinie z wynikiem 96% - nauczyciel 

historii Anna Pieluszczak 

Wyróżnienia za bardzo wysokie wyniki >90% otrzymują: 

• Maksymilian Dziobak uczeń VII klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Sapere Aude" 

w Rajszewie 

• Diana Lewoń uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie 
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• Nikodem Pankanin uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim 

• Julia Mazurkiewicz uczennica VII klasy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. 

im. Emila Młynarskiego w ZPSM Nr 1 w Warszawie 

 

„Historyk altus” 

1 miejsce – Dobromiła Grzmiączka uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława 

Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim z wynikiem 93% – nauczyciel historii Cezary Seredyn 

2 miejsce – Paulina Grabowska uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława 

Sikorskiego we Włoszczowie z wynikiem 92% – nauczyciel historii Łukasz Kopera 

3 miejsce – Gracjan Pawłowski uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława 

Sikorskiego we Włoszczowie z wynikiem 90% – nauczyciel historii Łukasz Kopera 

Wyróżnienia za wysokie wyniki >80% otrzymują: 

• Weronika Sagan uczennica VI klasy Szkoły Muzycznej II stopnia Zespołu Szkół Muzycznych 

im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu  

• Amelia Goc uczennica I klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu 

 

Gratulujemy osiągnięcia sukcesu zwycięzcom i wyróżnionym. 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 zaowocują 

refleksją nad celem i wartością własnego życia oraz obowiązkiem rozwijania talentu dla dobra Ojczyzny. 

Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów, którym nie udało się uzyskać wystarczającej liczby punktów, do 

dalszego doskonalenia swoich umiejętności i wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu – początek już 

w listopadzie 2021 r. 

Laureatów 1, 2 i 3 miejsc, 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 o- godzinie 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 
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