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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 dyscyplinie „Historyk” 

 

Informujemy, że trzeci stopień konkursu w dyscyplinie III Historyk zakończył się. Test finałowy był 
dostępny w terminie od 25 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r.  
Tabela wyników wszystkich uczestników stopnia trzeciego – finałowego została zamieszczone na 
platformie konkursowej. 
Do testu finałowego w kategorii wiekowej „Historyk Primus” przystąpiło 19 z 20 zakwalifikowanych 
uczniów szkół podstawowych. W teście Primus do rozwiązania były 33 zadania w czasie 90 minut, za 
które można było uzyskać maksymalnie 85 punktów.  
Do testu finałowego w kategorii wiekowej „Historyk Altus” przystąpiło 9 zakwalifikowanych uczniów 
szkół ponadpodstawowych. W teście Altus do rozwiązania było 35 zadań w czasie 80 minut, za które 
można było uzyskać maksymalnie 95 punktów. 

Laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów. 

Gratulujemy wszystkim, którzy, wykazali się odwagą, wiedzą i umiejętnościami, a także poświęcili czas 
i zaangażowanie w przygotowanie do konkursu. Mamy nadzieję, że bliższe poznanie życia i działalności 
znakomitego Polaka oraz faktów historycznych z Nim związanych, a także nabyte umiejętności nie raz 
przydadzą się i sprawdzą w Waszym dalszym życiu. 

Oto zwycięzcy w dyscyplinie III „Historyk” 

II 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 

Komisja konkursowa na podstawie osiągniętych wyników testu finałowego (zadania zamknięte, 

półotwarte i otwarte) przyznała: 

w kategorii wiekowej „Historyk Primus” 

1 miejsce ex aequo:  

– Sara Cembrowska uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu  

– nauczyciel Barbara Pawińska 

– Grzegorz Bukowski uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi 

Kaliskiej w Kaliszu – nauczyciel Adrian Szczupak 
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– Piotr Szarski uczeń 8 klasy Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 

im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu – nauczyciel Marcin Czaja 

2 miejsce ex aequo: 

– Alicja Bury uczennica 5 klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie  

– nauczyciel Piotr Marecik 

– Marta Tomaszewska uczennica 7 klasy Szkoły Podstawowej Szkoła Podstawowa nr 58  

im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – nauczyciel Piotr Nadolnik 

 

3 miejsce – Natalia Prokop uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej w Komornikach (woj. świętokrzyskie) 

– nauczyciel Łukasz Kopera 

 

w kategorii wiekowej „Historyk Altus” 

1 miejsce – Natalia Ciepły uczennica 3 klasy XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego  

  w Katowicach – nauczyciel Justyna Sroka 

2 miejsce ex aequo: 

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

Sikorskiego we Włoszczowie – nauczyciel Łukasz Kopera 

– Kornelia Nowak uczennica 1 klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego  

w Gnieźnie – nauczyciel Agnieszka Białas 

3 miejsce ex aequo:  

– Szymon Ciesek uczeń 3 klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego  

we Włoszczowie – nauczyciel Łukasz Kopera 

– Gracjan Kulczak uczeń 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza  

we Wrześni – nauczyciel Teresa Jabłońska 

– Dominik Tkaczewski uczeń 2 klasy VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego  

w Gdańsku – nauczyciel Wioletta Piskała 

Wyróżnienie – Wiktoria Marmol uczennica 1 klasy Szkoły Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills 

(USA)  – nauczyciel Maria Niemasik 

 

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 uzyskać wystarczająco wysokiego wyniku, 

do dalszego doskonalenia swoich zainteresowań i umiejętności oraz wzięcia udziału w kolejnej edycji 

konkursu. 

Laureatów 1, 2 i 3 miejsca, wraz z ich nauczycielami, zapraszamy na uroczystość finałową wręczenia 

dyplomów i nagród, która odbędzie się 29 czerwca 2022 r. w rocznicę śmierci Mistrza do Auli Nova 

Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na godzinę 11:30.  

Prosimy o potwierdzenie udziału i zgłoszenie potrzeb zakwaterowania koordynatorowi konkursu  

e-mailem do 10 czerwca 2022 r. na adres Paderewski@ko.poznan.pl 

mailto:Paderewski@ko.poznan.pl
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Dodatkowych informacji udziela: 

Rafał Renz 

Koordynator Konkursu 

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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