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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 „Badacz-Analityk” 

 

Informujemy, że rywalizacja konkursowa w dyscyplinie VII „Badacz-Analityk” zakończyła się. Prace 

konkursowe, zgodnie z zapowiedzią, należało wykonać i udostępnić jury do oceny w terminie do 

20 kwietnia 2022 r.  

Zadaniem uczestników było utworzenie krótkiego raportu w formie dokumentu tekstowego, który 

zdaniem uczestników mógłby zostać przedstawiony premierowi Paderewskiemu celem wskazania 

możliwych rozwiązań problemów ujętych w ankietach uczestników. Stosując odpowiednie narzędzia 

analityczne, interpretując tabele i wykresy, a także przedstawiając zagadnienia w sposób wielowymiarowy 

z odpowiednimi interpretacjami i wnioskami, uczestnicy w sposób przejrzysty i syntetyczny mieli opisać 

niebanalne zagadnienia.  

Wszystkie przedstawione prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową.  

Oto zwycięzcy w dyscyplinie VI „Badacz-Analityk” 

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 

Jury pod przewodnictwem dr Wojciecha Roszka adiunkta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

Katedra Statystyki, przyznało: 

w kategorii wiekowej „Badacz-Analityk Primus” 

1 miejsce – Zuzanna Wilkońska uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  

w Legionowie – nauczyciel Iwona Kopeć 

2 miejsce – Jakub Frydyszak uczeń 7 klasy Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego  

w Wojciechowie – nauczyciel Zbigniew Jarus 

3 miejsce – Kajetan Mierzwa uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 33 im. Króla Stefana Batorego  

w Krakowie – nauczyciel Wiesława Cymbor 

Wyróżnienie otrzymuje Katarzyna Miłoś uczennica 6 klasy Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego 

Kukuczki w Poznaniu - nauczyciel Iwona Grzelczak-Miłoś 
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w kategorii wiekowej „Badacz-Analityk Altus” 

2 miejsce – Oliwia Łubińska uczennica 2 klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im.  

Stanisława Staszica w Kutnie – nauczyciel Maciej Pawłowski 

Jednocześnie informujemy, że miejsca I i III nie przyznano.  

 

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 

badawczo-analitycznej i zachwycić jurorów, do dalszego doskonalenia swoich zainteresowań i 

umiejętności oraz wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. 

Laureatów 1, 2 i 3 miejsca oraz wyróżnioną, 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 potrzeb zakwaterowania koordynatorowi konkursu e-mailem do 10 

czerwca 2022 r. na adres Paderewski@ko.poznan.pl 

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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