
„Jestem jednym z Was” - Ignacy Jan Paderewski w Poznaniu

Ignacy Jan Paderewski - jeden z największych Polaków, jakich mieliśmy w historii. 

Kochał Poznań, uważał go za najbardziej polskie miasto w Polsce. Mówił  do poznaniaków:
„Jestem jednym z was”. Jego imię na wieki związało się z Poznaniem, dzięki pamiętnym dniom
grudnia  1918 roku.  Jest  Honorowym Obywatelem Miasta  Poznania  i  Doktorem Honoris  Causa
Uniwersytetu Poznańskiego. W Poznaniu zawsze witano Go chlebem, solą, kwiatami, łzami radości
i wielkim sercem.

Ignacy  Jan  Paderewski  mówił  o  sobie,  że  jego  jedyną  partią  jest  Polska.  (…)  Zawsze
podkreślał,  że  Polska  jest  rzeczą  wspólną,  Polsce  trzeba  służyć  i  Polskę  trzeba  szanować
niezależnie  od  sympatii  czy  antypatii  politycznej,  czy  partyjnej.  Coś  z  tego  przesłania  jest
do dzisiejszego dnia ważne dla nas wszystkich.

Z okazji  102.  rocznicy  zakończenia  Powstania  Wielkopolskiego  zapraszamy do  udziału
w konkursie dotyczącym poznańskich śladów Ignacego Jana Paderewskiego - duchowego inicjatora
tego zrywu zbrojnego.

1. Jakie poznańskie instytucje noszą imię Ignacego Jana Paderewskiego?

2. Jaki  pomnik  ufundował  w  Poznaniu  Ignacy  Jan  Paderewski  ?  Kto  był  twórcą
pomnika?

3. Kiedy  w  Poznaniu,  w  ramach  obchodów  rocznicy  wybuchu  Powstania
Wielkopolskiego, odbywa się inscenizacja upamiętniająca przyjazd I. J. Paderewskiego
do Poznania?

4. „To dług spłacony naszemu wielkiemu Polakowi” - powiedział o tym przedsięwzięciu
Marian Król. W jaki sposób poznaniacy „spłacili dług” I. J. Paderewskiemu? 



5. W którym poznańskim gmachu poznaniacy tłumnie składali hołd I. J. Paderewskiemu
w lipcu 1992 roku, gdy jego prochy sprowadzono do kraju?

6. W którym poznańskim teatrze kilkakrotnie koncertował I. J. Paderewski?

7. Do  kogo  i  kiedy  I.  J.  Paderewski  skierował  w  Poznaniu  słowa:  „Kochane  dzieci,
jesteście  synami  narodu,  który  śmiało  można  uważać  za  jeden  z  najzdolniejszych
narodów na kuli ziemskiej, ale który to naród w dotkliwym stopniu nie posiada cnoty
pracowitości, czyli tego czynnika, bez którego największej wrodzonej zdolności nie da
się przeistoczyć w słodki owoc żywota, w umiejętność”?  

8. Gdzie w Poznaniu znajduje się ulica Paderewskiego?

9. Gdzie  w  Poznaniu  I.  J.  Paderewski  wygłosił  płomienną  mowę,  którą  zakończył
słowami:  „Niech żyje  Polska,  zgoda,  jedność,  a  Ojczyzna nasza wolna zjednoczona
z naszym polskim wybrzeżem żyć będzie po wsze czasy”?

10. W jaki  sposób  dnia  27  grudnia  1918  roku  w godzinach  przedpołudniowych  dzieci
oddały hołd I. J. Paderewskiemu?

11. Który poznański dworzec ma nosić imię I. J. Paderewskiego?

12. Ignacy  Jan  Paderewski  jako  pierwszy  w  niepodległej  Polsce  otrzymał  tytuł
Honorowego  Obywatela  Miasta  Poznania.  Kiedy  władze  miasta  przyznały  Mu  ten
tytuł? Kiedy i gdzie odebrał Dyplom Honorowego Obywatela Miasta Poznania?

13. W której  poznańskiej  świątyni  w lipcu 1992 roku odbyły  się  uroczystości  związane
ze sprowadzeniem do kraju prochów I. J. Paderewskiego? 

14. Ile jest w Poznaniu pomników upamiętniających I. J. Paderewskiego ?

15. Podaj tytuł pieśni o Powstaniu Wielkopolskim, której twórcą jest I. J. Paderewski.

16. Jaki  tytuł  nosi  spektakl  poświęcony  I.  J.  Paderewskiemu,  który  można  obejrzeć
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu?

17. Gdzie w Poznaniu znajdują się przedstawione na fotografiach tablice,  płaskorzeźba
i popiersie?
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