
 
 

   

Protokół jury Konkursu „Polacy z wyboru w walce o Niepodległą” 
 
Na podstawie pkt VI regulaminu konkursu „Polacy z wyboru w walce o Niepodległą”, 
organizator powołał jury do oceny prac konkursowych.  
 
Skład powołanego jury: Małgorzata Fałkowska-Warska (DSH), Tomasz Markiewicz 
(FWPN), Tadeusz Świątek (varsavianista, historyk), Arkadiusz Walczak (Warszawskie 
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń), Krzysztof Wittels (współautor 
projektu „Polacy z wyboru”) 
 
Posiedzenie jury odbyło się w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 w dniu 

30.10.2018.  

Na podstawie regulaminu jury określiło kryteria oceny prac oraz ustaliło skalę 
punktową dla poszczególnych kategorii.    
Kryteria oceny: 
1. Zgodność z tematem konkursu:  skala punktowa  0-5 
2. Oryginalność formy:    skala punktowa  0-5 
3. Staranność wykonania:    skala punktowa  0-5 

Wedle przyjętych kryteriów minimalna liczba zdobytych punktów wynosiła 0, a 

maksymalna 75. 

Zgodnie z regulaminem należało przesłać prace konkursowe do 17.10.2018. W 
terminie wpłynęło 16 zgłoszeń: 
 

Szkoła Tytuł pracy Forma pracy 

SP 314 im Przyjaciół 
Ziemi Walka o godność Andersa Film 

Zespół szkół 
poligraficznych im. 
Marszałka J. Piłsudskiego Juliusz Bursche Praca literacka 

Zespół szkół nr 2 im. 
Leona Rutkowskiego  G. Orlicz-Dreszer Film 

Szkoła Podstawowa nr 8 
im. 1 Warszawskiej 
Dywizji Piechoty Ród Palów Film 

Szkoła Podstawowa w 
Zagościńcu Polacy z wyboru Prezentacja ppt 

Zespół szkół 
Budowlanych im. K. 
Wielkiego  W. Gertz Audycja radiowa 



 
 

   

Zespół Szkół 
Powiatowych im W. 
Reymonta J. Unrug Praca literacka 

Szkoła Podstawowa im. J. 
Słowackiego Wywiad z Wandą Gertz Audycja radiowa + zdjęcia 

SP Polsko-Niemiecka 
Spotkań i Dialogu im. 
Willego Brandta Gebethnerowie Folder 

Szkoła Podstawowa nr 
260 im. Jana Matejki Ród Schuchów Film 

Szkoła Podstawowa im. 
Gen. J. Dwernickiego W. Anders Prezentacja ppt 

VIII LO im. Władysława IV 
I oni też walczyli o polską 
niepodległość Prezentacja ppt 

Zespół Szkół nr 2 im. gen. 
J. Bema W. Gertz Prezentacja ppt 

Zespół szkół 
samochodowych i 
licealnych nr 2 J. Bursche Plakat interaktywny 

Zespół szkół 
samochodowych i 
licealnych nr 2 W. Gertz Plakat interaktywny 

Zespół szkół 
samochodowych i 
licealnych nr 2 Ród Dangel Prezentacja ppt 

 
W wyniku posiedzenia jury podjęło następujące decyzje: 

Prace nadesłane na konkurs prezentowały zróżnicowany poziom, co znalazło 

odzwierciedlenie w punktach przyznanych w procesie oceny prac (rozpiętość od 16 

punktów do 53 punktów).  

Z przykrością stwierdziliśmy, że żaden z zespołów nie uczynił centralnym punktem 

swojej pracy głównej idei konkursu, jaką była „walka o polską niepodległość 1918” 

(temat konkursu: „Polacy pochodzenia niemieckiego w walce o polską niepodległość 

1918”). Kilka zespołów, które jakoś tę część ujęły, zrobiły to dość peryferyjnie.   

Ponadto, żadna z prac nie osiągnęła wysokich not we wszystkich trzech ocenianych 

kategoriach (zgodność z tematem, oryginalność, staranność), co przełożyło się na 

relatywnie niską notę maksymalną: 53/75. W związku z powyższym członkowie jury 

jednogłośnie podjęli decyzję o nieprzyznaniu nagrody głównej.  



 
 

   

Niezwykle istotnym i niepokojącym czynnikiem, który zaobserwowało jury i wykluczyło 

możliwość przyznania nagrody głównej było niezwykle powszechne łamanie praw 

autorskich i niedopełnienie obowiązku legalizacji źródeł. Tym samym chcielibyśmy 

zwrócić uwagę na konieczność uwrażliwienia uczniów na ten aspekt wykorzystywania 

internetu i źródeł tam zawartych: podanie linków do stron internetowych zawierających 

zdjęcia lub filmy nie wyczerpuje ścieżki legalizacji źródła. Przy zdobywaniu zdjęć i 

filmów rekomendujemy wykorzystywanie archiwów internetowych (np. Narodowe 

Archiwum Cyfrowe NAC, Polona, Repozytorium Filmowe FINA, wyszukiwarka 

Federacji Bibliotek Cyfrowych, Wikimedia Commons1), które stanowią ostateczne 

źródło dysponujące zdjęciami czy materiałami filmowymi. Zawierają one zarówno 

materiały najwyższej jakości jak i z mocy prawa mogą udzielić pozwolenia na ich 

wykorzystywanie. Blogi i serwisy internetowe niejednokrotnie przetwarzają zdjęcia 

obniżając ich jakość oraz robią to nielegalnie. Tym samym korzystanie z nich i 

powoływanie się na nie, mija się z celem.  

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę uczniów oraz opiekunów na poprawny zapis 

przypisów oraz sprawdzanie prac pod kątem błędów językowych oraz merytorycznych.   

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe uwagi, jury postanowiło przyznać 3 

równorzędne wyróżnienia: 

Wyróżnienia przyznano: 

- Zespołowi Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego za film pt. „Generał Gustaw Orlicz-

Dreszer”. Pracę pod opieką p. Jarosława Marciszewskiego przygotowali Martyna 

Karabin, Konrad Nowak, Robert Podlecki, Maciej Staniszewski, Daria Świerk. Jury 

przyznało wyróżnienie w uznaniu za wysoką atrakcyjność pracy, dogłębną analizę 

bohatera i ciekawe przedstawienie jego sylwetki. 

 - Szkole podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi za film pt. „Walka o godność 

Andersa”. Pracę pod opieką p. Katarzyny Bis przygotowali Wiktoria Grubecka, 

Aleksander Witan, Gabriela Grudniewska, Karol Kaczmarczyk, Krystian Do oraz 

Bartłomiej Kuć. Jury doceniło pracę za jej oryginalność i interesujące ujęcie tematu 

konkursu.  

- VIII LO im. Władysława IV za multimedialny spacer po Warszawie zatytułowany „I oni 

też walczyli o polską niepodległość”. Pracę pod opieką p. Ewy Berbeckiej przygotowali 

Mateusz Wasilewski, Michał Kukla, Paweł Golec oraz Piotr Jóźwiak. Wyróżnienie 

                                                           
1 http://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla 

http://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla


 
 

   

przyznano w uznaniu za ciekawą formę pracy oraz szerokie rozumienie pojęcia 

niepodległości. 

 

Podpisano: 

Małgorzata Fałkowska-Warska  Tomasz Markiewicz  Tadeusz Świątek 

 

 

 

Arkadiusz Walczak   Krzysztof Wittels 

 

 


