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Protokół 

obrad Kapituły XV edycji Wojewódzkiego Konkursu 

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

 
 
W dniu 27 lutego 2023 roku w siedzibie Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu obradowała kapituła XV edycji 
Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą 
historię”. 
W obradach kapituły uczestniczyli, przewodniczący – profesor Wojciech Polak, prof. Sylwia 
Galij–Skarbińska (oboje reprezentujący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), 
prof. dr hab. Zdzisław Biegański (przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy) 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 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–
Pomorskiego (załącznik nr 1 – lista obecności). Celem obrad kapituły było wyłonienie 
autorów najlepszych prac, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Nieobecna  
na spotkaniu członek kapituły konkursu prof. dr hab. Teresa Maresz 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; 
 
Jarosław Przybył – Naczelnik Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych  
w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 
 
Andrzej Drozdowski – 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; 
 
dr Ewa Gawrońska – przedstawiciel Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej; 
 
Violetta Zielezińska–Kiszka – przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; 
 
Izabella Milewska–Warta – przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; 
 
prof. dr hab. Sylwia Galij–Skarbińska – przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu;  
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prof. dr hab. Teresa Maresz – przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy; 
 
prof. dr hab. Zdzisław Biegański – przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy; 
 
Mirosław Basiewicz – przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

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

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

 I miejsce – praca „Losy mojego pradziadka Stefana Jakowlewicza Tarasienko” 
oznaczona godłem Elew 14 – nagroda rzeczowa o wartości do  1,700 zł brutto, 

 II miejsce – praca „Tęsknota i ból – codzienność jeńca oflagów na podstawie listów 
obozowych Mieczysława Plewińskiego – mojego pradziadka”, oznaczona godłem 
1204INO – nagroda rzeczowa o wartości do  1,300 zł brutto, 

 III miejsce – praca „Benedyktowa choinka i Bolkowa kula. Mieszkańcom Grzywny 
urodzonym w Garwolinie” oznaczona godłem MAJWYCZ – nagroda rzeczowa  
o wartości do  900 zł brutto. 

 
w kategorii uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych:  

 I miejsce – praca „Major Kubala, prezydent Mościcki, marszałek Piłsudski – wielcy 
Polacy, których losy splotły się na morzu z losami mojego pradziadka Antosia” 
oznaczona godłem KLIO – nagroda rzeczowa o wartości do  1,700 zł brutto, 

 II miejsce – praca „Słowo Ojczyzna i Matka zawsze pisał wielką literą” oznaczona 
godłem Polak – nagroda rzeczowa o wartości do  1,300 zł brutto, 

 III miejsce – praca „Na wzburzonych falach historii XX wieku” oznaczona godłem 
Pola Negri – nagroda rzeczowa o wartości do 900 zł brutto.  

 

Kapituła przyznała wyróżnienia:  
 
– w kategorii uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych 27 wyróżnień dla prac  
oznaczonych godłem: 05061316, AL JAŁ, AS20098D, Asymondias, BONCOB, Cantona 02, 
dz09ch, JB09SP38D, ELENA1864, F8AI765, Fipi14, GEORGE09, GK8A, HG8A, JKA48, ILBASZ, 
M@777, M09JL8P, Medal Olimpijski,  MILKY08, MO, Ola2009, Prawnuczka, Strzelec09, 
Wicia, WocA4B3C1, WS1902. 
 
– w kategorii uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych 15 wyróżnień  dla prac  
o numerach: 4d4b, 444K7J, 1924–1946–2022, AS7, GD01,  JKARAM, JNL1507, LAURKA, 
LAYLA, MJM1453, PK, godło graficzne Serce wpisane w gwiazdę, W.O., WAWAR55, 
zaq12wsx. 
Nagrodzone osoby otrzymają pamiątkowe dyplomy w postaci tytułu laureata  
lub wyróżnionego. 
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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.      
 
– Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie – szkoła macierzysta zdobywcy pierwszego miejsca  
w kategorii uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych otrzyma nagrodę rzeczową. 
 
– III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu – szkoła 
macierzysta zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii liceów, techników oraz szkół 
branżowych otrzyma nagrodę rzeczową. 
 
 
Szczegółowa, imienna lista wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w XV edycji Konkursu 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

 

 


