
   

 

   

 

Toruń, 6 marca 2023 r. 

Protokół obrad jury Wojewódzkiego Konkursu na grę edukacyjną online  

w ramach cyklu edukacyjnego "Giganci Nauki Kujaw i Pomorza"  
 

6 marca 2023 roku w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyło się posiedzenie jury konkursowego. Celem 
spotkania było wyłonienie najlepszych prac i przyznanie ich autorom nagród 
przewidzianych w regulaminie. 

Jury konkursu w składzie: dr hab. Sylwia Grochowina, prof. UMK, Anna Łosoś - 
Urząd Marszałkowski w Toruniu, Agnieszka Przybyszewska – Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Agnieszka Miranowska - Biblioteka 
Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, wyłoniło laureatów 
konkursu. 

Na konkurs wpłynęło 13 prac w kategorii dla uczniów VI-VIII klas szkół 
podstawowych, oraz 4 prace w kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Wszystkie prace zostały poddane weryfikacji oraz ocenie. Przy ocenie prac jury brało 
pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z regulaminem, poprawność 
merytoryczną, czytelność przekazu, pomysłowość i kreatywność w sposobie 
interpretacji tematu. 

Jury konkursu przyznało nagrody w następujących kategoriach: 

1. Uczniowie VI-VIII klas szkół podstawowych 

I miejsce: Marcin Zaborowski, Szkoła Podstawowa w Ostaszewie – przyznano 
nagrodę finansową w wysokości 1.000 zł, 

II miejsce ex aequo: 

Hanna Mila - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzelnie: Szkoła Podstawowa im. A. 
A. Michelsona - przyznano nagrodę finansową w wysokości 500 zł, 

Witold Piątkowski - Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  
w Toruniu - przyznano nagrodę finansową w wysokości 500 zł, 

 

III miejsce ex aequo: 

Bartosz Koszczka, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie - przyznano 
nagrodę finansową w wysokości 300 zł 

Szymon Kwiatkowski, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzelnie: Szkoła 
Podstawowa im. A. A. Michelsona - przyznano nagrodę finansową w wysokości 300 
zł. 
 



   

 

   

 

 

2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 

I miejsce: nie przyznano nagrody, 

II miejsce: Małgorzata Szymczak, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu - przyznano nagrodę finansową w wysokości 500 zł,  

III miejsce: Hubert Tietz, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 

w Toruniu - przyznano nagrodę finansową w wysokości 300 zł. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz ich opiekunom. 
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