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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 

„Dziennikarz primus” i „Dziennikarz altus” 
 

Informujemy, że konkurs w kategorii IV „Dziennikarz” zakończył się. Prace konkursowe, zgodnie 
z zapowiedzią, należało wykonać i udostępnić jury do oceny w terminie do 15 kwietnia 2021 r.  

Oto zwycięzcy w kategorii IV „Dziennikarz” 

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. 
Jury pod przewodnictwem dr hab. prof. UAM Elżbiety Lesiewicz i dr hab. prof. UAM Pawła Stachowiaka, 
Zakład Najnowszej Historii Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zwróciło w szczególności uwagę na prace najbardziej dojrzałe w sensie 
dziennikarskim i przyznało: 

„Dziennikarz primus” 

1 miejsce – Adam Hildebrandt uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 
w Murowanej Goślinie – nauczyciel Paulina Dutkowska 

2 miejsce ex aequo:  
 Jowita Branicka uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Węgrzcach 

Wielkich – nauczyciel Patrycja Gryzełko 
 Lidia Bargieł uczennica V klasy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 5 im. Henryka 

Wieniawskiego w Warszawie – nauczyciel Katarzyna Trzeciak 

3 miejsce – Jakub Kumański uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej im Orląt Lwowskich w Nowinach – 
nauczyciel Marzena Pitula 

Wyróżnienie otrzymuje: 

Nela Cieślak uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi – nauczyciel Laura 
Normand 
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„Dziennikarz altus” 

1 miejsce ex aequo: 

 Piotr Bartczak uczeń II klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie – nauczyciel Maciej 
Pawłowski 

 Ewa Bieniek uczennica I klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego 
w Częstochowie – nauczyciel Dorota Marlińska 

2 miejsce – Kornel Grzelak uczeń II klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie – nauczyciel Maciej 
Pawłowski 

3 miejsce – Jakub Drabiński uczeń I klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zduńskiej Woli – 
nauczyciel Rafał Nicze 

 
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. 
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac potrafili połączyć informacje o Ignacym Janie Paderewskim 
z atrakcyjną formą. Wcielili się w rolę dziennikarzy, posiadając ów dziennikarski nerw, umiejętność 
prowadzenia narracji w sposób żywy, wciągający, interesujący dla odbiorcy.  
Dobry dziennikarz to ten, który potrafi przekazać wiedzę tak, aby odbiorca czytając, słuchając, oglądając 
nie czuł się znudzonym ani indoktrynowanym. Nagrodzone i wyróżnione prace najlepiej spełniają kryteria 
porządnego i uczciwego dziennikarstwa. 

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

Laureatów i wyróżnioną w tej kategorii, 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 
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