
Protokół z posiedzenia komisji  

rozstrzygającej konkurs organizowany przez RODM Gorzów Wielkopolski 

 pt.: Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo humanizmu. Postaci wielkich Polaków – 

patronów 2018r. Pod hasłem „Patriotyzm wczoraj i dziś”. 

 w dniu 08 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej rozpatrującej prace 

konkursowe, które wpłynęły na konkurs pt.: pt.: Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo 

humanizmu. Postaci wielkich Polaków – patronów 2018r. Pod hasłem „patriotyzm wczoraj i dziś”. 

Skład komisji konkursowej: 

1/ prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska – Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim – przewodnicząca komisji konkursowej 

2/ prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska – koordynator RODM Gorzów Wielkopolski 

3/ dr Przemysław Słowiński – Prorektor ds. studenckich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim 

4/ mgr Małgorzata Jach – przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 

5/ mgr Ewa Krzyżanowska – przedstawiciel Lubuskiego Kuratora Oświaty 

 

Koordynator RODM Gorzów Wielkopolski prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska 

poinformowała zebranych, że na konkurs wpłynęło pięć prac. Były to prace, które zostały wyłonione 

po konkursach w szkołach w celu wyboru najlepszych (zdaniem nauczycieli) prac i przesłanie ich do 

RODM Gorzów Wielkopolski. Uczestnicy konkursu mieli do wyboru kilka postaci, które są patronami 

2018 r. Tematyka prac mogła dotyczyć Zbigniewa Herberta, Ireny Sendlerowej, Abp Ignacego 

Tokarczuka, 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Jubileuszu Konfederacji Barskiej i 

patriotyzmu jako dziedzictwu kulturowemu. Przesłane p  race zostały oznaczone numerami od 1 do 5 

i usunięto z nich nazwiska autorów w celu anonimowego dokonania oceny przez członków komisji. 

Prace zostały przekazane członkom komisji 7 dni przed posiedzeniem komisji by członkowie zespołu 

mieli czas na zapoznanie się z poszczególnymi pracami. Podczas posiedzenia zespołu komisji 

konkursowej każdy z jurorów miał do przyznania 6 punktów, którymi mógł dowolnie dysponować 

oraz mógł przedstawić swoje uzasadnienie przyznanych punktów. Po dyskusji i rozdysponowaniu 

punktów  przedstawiono ich wyniki poniżej: 

Nr 
pracy 

Tytuł pracy Imię i nazwisko autora Częściow
e oceny 
Komisji 

Suma 
punkt 

Przyznane 
miejsce 

Uwagi 
(Szkoła) 

1 Wielcy Polacy – 
Irena 
Sendlerowa 
Humanizm 
zapora przed 
złem 

Kajetan Bielicki 2,1,3,3,3 12 1 miejsce II LO 
im. Marii 
Skłodows
kiej - 
Curie 



2 Świecki dekalog 
Pana (oraz Pań) 
Cogito 

Laura Lubowiecka 0,1,0,2,0 3 wyróżnienie Gimnazju
m im. 
Noblistó
w 
Polskich 
w Lubsku 

3 Irena 
Sendlerowa 

Dorota Szymankiewicz 0,0,0,0,1 1 wyróżnienie ZSO nr 3 

4 Wielcy Polacy i 
ich wkład w 
światowe 
dziedzictwo 
humanizmu. 
Postaci wielkich 
Polaków – 
patronów 2018r. 
pod hasłem 
„Patriotyzm 
wczoraj i dziś” 

Wiktoria Kwiecińska 2,3,1,1,1 8 2 miejsce II LO 
im. Marii 
Skłodows
kiej - 
Curie 

i
m 

5 Wielcy Polacy i 
ich wkład w 
światowe 
dziedzictwo 
humanizmu. 
Postaci wielkich 
Polaków – 
patronów 2018r. 
pod hasłem 
„Patriotyzm 
wczoraj i dziś” 

Monika Zapart 2,1,2,0,1 6 3 miejsce Zespół 
Szkół 
Ekonomic
znych im. 
Stefana 
Starzyńsk
iego 

 

W trakcie dyskusji członkowie komisji podkreślili, że poziom prac był zróżnicowany. Jedne 

zawierały zbiór dość oczywistych interpretacji. Inne były próbą eseju, ukazaniem tła, z licznymi 

odniesieniami. Zawierały też w sobie próbę ciekawej kompozycji wraz z śródtytułami. Wybrane 

ujawniały też stosunek autora do osoby i jej idei. Część z nich wskazuje tez na refleksję dotycząca 

patriotyzmu wczoraj i dziś, prezentując wzory. Jedna z prac zawierała formę twórczą, oddając 

jednocześnie atmosferę czasów. W jednej z prac nie ustrzeżono się błędów językowych czy 

rzeczowych (np. dotyczące Kartezjusza). Mimo tej różnorodności ważne jest jednak to, że młodzież 

podjęła się analizy biografii wielkich Polaków i ich wkładu w światowe dziedzictwo humanizmu a 

osadzenie tego w kontekście patriotyzmu wczoraj i dziś pozwoliło pokazać wagę tego tematu. 

 

 

 

 prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska  
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  

Przewodnicząca komisji konkursowej 



  

 


