PROTOKÓŁ
obrad Kapituły XII edycji Wojewódzkiego Konkursu
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

28 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w Departamencie Edukacji
obradowała kapituła XII edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety
Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” w składzie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Przewodniczący Kapitały, prof. Wojciech Polak.
Nieobecni na spotkaniu członkowie przysłali wcześniej drogą e-mailową indywidualne
protokoły ze swoimi ocenami prac, na podstawie których sporządzone zostało zbiorcze
zestawienie (zał. nr 2 - tabela).
Celem obrad było wyłonienie autorów najlepszych prac, którym zostaną przyznane nagrody
i wyróżnienia.
Skład kapituły:
prof. zw. dr hab. Wojciech Polak - Przewodniczący Kapituły przedstawiciel Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
Czesław Ficner - dyrektor Departamentu Edukacji;
Renata Topolewska - pracownik Departamentu Edukacji;
Monika Sanocka - Sekretarz Kapituły, pracownik Departamentu Edukacji;
Danuta Brzózka-Ciechanowska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
Ewa Ignaszak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
Anna Mikulska - przedstawiciel Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej;
Elżbieta Skerska - przedstawiciel Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej;
Violetta Zielizińska-Kiszka - przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
Izabela Milewska-Warta - przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
dr Sylwia Galij-Skarbińska - przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dr hab. Teresa Maresz prof. nadzw. - przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
dr hab. Zdzisław Biegański prof. nadzw. - przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy.
Na konkurs nadesłano:
- 14 prac uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych,
- 27 prac uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych.
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Kapituła podjęła decyzję o dyskwalifikacji pracy oznaczonej godłem 100503WJP - zabrakło
papierowej wersji pracy oraz załączona płyta CD nie zawierała pliku z elektroniczną wersją
pracy, co jest niezgodne z regulaminem.
Kapituła konkursu przyznała następujące nagrody:
w kategorii uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych:
 I miejsce - praca SP 9 oznaczona godłem Bóg Honor Ojczyzna - nagroda rzeczowa
o wartości do 1.500 zł brutto,
 II miejsce - praca SP 8 oznaczona godłem Z2006P2020 - nagroda rzeczowa o wartości
do 1.000 zł brutto,
 III miejsce - praca SP 2 oznaczona godłem NYS123 - nagroda rzeczowa o wartości do
500 zł brutto.
w kategorii uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych:
 I miejsce - praca LTB 9 oznaczona godłem STEVE - nagroda rzeczowa o wartości do
1.500 zł brutto,
 II miejsce - praca LTB 21 oznaczona godłem ARCHIWISTA - nagroda rzeczowa
o wartości do 1.000 zł brutto,
 III miejsce - praca LTB 5 oznaczona godłem Magnolia - nagroda rzeczowa
o wartości do 500 zł brutto.
Kapituła przyznała wyróżnienia:
- w kategorii uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych 8 wyróżnień dla prac
o numerach: SP 5, SP 6, SP 10, SP 12 , SP 14, SP 3, SP 4, SP 7.
- w kategorii uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych 10 wyróżnień dla prac
o numerach: LTB 1, LTB 12, LTB 19, LTB 24, LTB 4, LTB 6, LTB 8, LTB 16, LTB 23,
LTB 26.
Nagrodzone osoby otrzymają pamiątkowe dyplomy w postaci tytułu laureata lub
wyróżnionego.
Wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowania za udział w XII edycji Konkursu.
Ponadto Kapituła konkursu przyznała nagrody rzeczowe o wartości do 200 zł brutto
dla nauczycieli/opiekunów zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii.
Nauczyciele/opiekunowie
podziękowania.

laureatów

otrzymają

drobne

upominki

oraz

pamiątkowe

- Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim - szkoła macierzysta
zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych
otrzyma nagrodę rzeczową.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie - szkoła macierzysta zdobywcy
pierwszego miejsca w kategorii liceów, techników oraz szkół branżowych otrzyma nagrodę
rzeczową.
Szczegółowa, imienna lista wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w XII edycji Konkursu
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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