
 1 

Protokół 

obrad Kapituły XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu 

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” 
 

 
 
11 kwietnia 2022 roku w siedzibie Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu obradowała kapituła XIV edycji 
Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą 
historię”. 
W obradach kapituły uczestniczyli przewodniczący – profesor Wojciech Polak  
oraz po dwóch członków z ramienia: Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety 
Zawackiej w Toruniu, Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej i Kuratorium Oświaty  
w Bydgoszczy oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–
Pomorskiego (załącznik nr 1 – lista obecności). Osoby nieobecne, które zapoznały się  
z nadesłanymi pracami, przekazały protokoły ze swoimi ocenami. Celem obrad było 
wyłonienie autorów najlepszych prac, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.  
Nieobecna na spotkaniu członek kapituły konkursu przekazała wcześniej indywidualne 
protokoły ze swoimi ocenami prac, które uwzględniono przy sporządzaniu zbiorczego 
zestawienia nagrodzonych i wyróżnionych prac (załącznik nr 2 – tabela). 
 

Skład kapituły: 
 
prof. dr hab. Wojciech Polak – Przewodniczący Kapituły, przedstawiciel Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu; 
 
Czesław Ficner – Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego; 
 
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 Zielezińska–Kiszka – przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; 
 
Izabela Milewska–Warta – przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; 
 
prof. dr hab. Sylwia Galij–Skarbińska – przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu;  
 
prof. dr hab. Teresa Maresz – przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy; 
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prof. dr hab. Zdzisław Biegański – przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy; 
 
Marta Chojnacka – przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
Mirosław Basiewicz – przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Na konkurs nadesłano: 
  – 39   prac uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych,             
  – 36   prac uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych.  
 

Kapituła konkursu przyznała następujące nagrody: 
 
w kategorii uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych:    

 I miejsce – praca „Pomorska saga. Burzliwe wydarzenia XX w. we wspomnieniach 
moich przodków” oznaczona godłem Mona Lisa – nagroda rzeczowa o wartości  
do  1,700 zł brutto, 

 II miejsce – praca „By pamięć o nich trwała”, oznaczona godłem Shalom–MS   
– nagroda rzeczowa o wartości do  1,300 zł brutto, 

 III miejsce – praca „Piekło na ziemi, czyli Syberia w życiu mojej babci” oznaczona 
godłem jw09tr – nagroda rzeczowa o wartości do  900 zł brutto. 

 
w kategorii uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych:  

 I miejsce – praca „Więzienie bez krat” oznaczona godłem Papaja – nagroda rzeczowa 
o wartości do  1,700 zł brutto, 

 II miejsce – praca „Wierni historii wierni bohaterom” oznaczona godłem Walczyć  
do ostatniego tchu – nagroda rzeczowa o wartości do  1,300 zł brutto, 

 III miejsce – praca „Przeszyty kulami krzyknął „Jeszcze Polska nie zginęła”  
– historia mojego pradziadka Kazimierza Grzebnego i pozostałych członków 
rodziny” oznaczona godłem Centaur – nagroda rzeczowa o wartości do 900 zł brutto.  

 

Kapituła przyznała wyróżnienia:  
 
– w kategorii uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych 26 wyróżnień dla prac  
oznaczonych godłem: 0101, SH, AEMPA, Betek0309, CWSP202, Dulska14, FEAFE09, GK7A, 
Groszek545, HG 7A, JAKSTO123, KEMOT, KG, KLIO, KM–JK@08, KS27, LAYLA, MILKY08, 
SzySzy, TK2008, TOBL2007, TU1839, VK, WAWAR1, WSP203 oraz jedna wyróżniona praca 
bez godła. 
 
– w kategorii uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych 17 wyróżnień  dla prac  
o numerach: AD0712CZ, GD01, godło graficzne Biało–Czerwone, Gwiazda M, II14, Jelonka, 
LIRIS, Magnolia, Moniuszko, MR8AW, MSM45, Piłsudczyk, Skok w dal, Werka, AS1, 
Biedronka, DS. 
 
Nagrodzone osoby otrzymają pamiątkowe dyplomy w postaci tytułu laureata  
lub wyróżnionego. 
Wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowania za udział w XIV edycji Konkursu. 
 



 3 

 
 
 
Ponadto Kapituła konkursu przyznała nagrody rzeczowe o wartości do 350 zł brutto  
dla nauczycieli/opiekunów zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii.  

 
Nauczyciele/opiekunowie laureatów otrzymają drobne upominki oraz pamiątkowe 
podziękowania.      
 
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie – 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 XIV edycji Konkursu 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

 

 


