
Podwójny sukces naszych humanistów w Poznaniu! 

Uczniowie klasy humanistycznej – znani już w szkole uczestnicy wielu innych 

konkursów historycznych, zanotowali kolejny sukces.  

 

Piotr Bartczak został zwycięzcą a Kornel Grzelak wicemistrzem! 

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 

zorganizowanego pod patronatem Kuratorium Oświaty  

w Poznaniu 

w kategorii DZIENNIKARZ 

Trudne zadanie jakiego podjęli się Piotr i Kornel (startujący w tym konkursie wcześniej 

również w kategorii HISTORYK) polegało na wcieleniu się w postać reportera 

towarzyszącego podróży politycznej Ignacego Paderewskiego.  

Piotr relacjonował misję dyplomatyczną do Paryża na Konferencję Wersalską w 

kwietniu – czerwcu 1919 roku i zabiegi czynione tam w sprawie polskiej. Kornel zaś 

wcześniejszą – pełną wielu niebezpieczeństw - misję z listopada i grudnia 1919 roku, gdy 

Ignacy Paderewski przybył ze Stanów Zjednoczonych do Europy a następnie przez 

zaminowane Morze Północne i Bałtyk na angielskim okręcie wojennym Concord dotarł do 

Gdańska, aby następnie w pełnej niebezpieczeństw (dwa zamachy na jego życie) brawurowej  

podróży przez Poznań (wybuch powstania) dotrzeć do Warszawy i objąć funkcję premiera.  

Autorzy wykorzystali pamiętniki z epoki – np. relacje Heleny Paderewskiej 

towarzyszącej mężowi, doniesienia prasowe z gazet poznańskich, łódzkich i warszawskich 

dostępnych w bibliotekach Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz Polona a także szereg 

opracowań historycznych. 

Jury konkursu podkreśliło: 



„Gratulujemy osiągnięcia sukcesu zwycięzcom. 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.” 

 

Zapraszamy uczniów na warsztaty dziennikarskie jakie poprowadzą nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych w III LO: pani Anna Urbańska, polonistka – opiekunka naszej strony na 

Facebooku oraz szkolnego periodyku pt. Chimera oraz opiekun tegorocznej grupy uczestników 

Konkursu o Ignacym Paderewskim - nauczyciel historii w naszej szkole - pan Maciej 

Pawłowski. W kursie uczestniczyć będą także dziennikarze radiowi. ZAPRASZAMY! 

 


