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W dniach od 11 do 13 maja b.r. w Prudniku odbę-
dzie się Centralny Zlot Laureatów XIX edycji Ogól-
nopolskiego MłodzieŜowego Konkursu Krajo-
znawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Gospodarzem 
tej imprezy będzie Oddział PTTK Sudetów Wschod-
nich w Prudniku. Nasz województwo teŜ będzie na 
zlocie reprezentowane. Ale jak do tego doszło …. 
 
Publikowane poniŜej sprawozdanie z wojewódzkiego 
etapu tej niezwykle cennej imprezy złoŜyła Julita 
Bąkowska - przewodnicząca wojewódzkiej komisji 
konkursowej oraz przewodnicząca Wojewódzkiej 
Rady do Spraw MłodzieŜy. Wojewódzki etap kon-
kursu odbył się we Włocławku w dniu 18 kwietnia 
2012 roku.  

 

 

 

 
XIX edycja wojewódzkiego etapu  

Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Konkursu Krajoznawczego  
„Poznajemy Ojcowiznę” - 2011/2012 

 
Na etap wojewódzki wpłynęły 43 prace, w wykonaniu których brało udział 63 

uczniów: 
- w kategorii szkół podstawowych zgłoszono 14 prac - 9 indywidualnych i 5  ze-

społowych; 
 - w kategorii gimnazjów nadesłano 12 prac - w tym 8 indywidualnych i 4 zespo-
łowe; 
 - w kategorii szkół ponadgimnazjalnych złoŜono 17 prac - 10 indywidualnych i 7 
zespołowych. 
Coraz większą popularnością cieszą się prace multimedialne. W tym roku  było ich 11. 
 
 Poziom prac bardzo mocno zróŜnicowany. Od prac samodzielnych - własnych 
obserwacji, zdjęć, opinii, po prace odtwórcze, ściągnięte najczęściej z Internetu, co nie-
stety znacznie obniŜało ich wartość. W regulaminie jest bowiem taki zapis: „Prace 

 



zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej oceny obserwowanych 
zjawisk i zebranego materiału - unikać naleŜy zbytniego i dosłownego korzystania z ist-
niejących juŜ opracowań (nadmierne cytowanie z przewodników i innych opracowań 
krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji pracy)”.  

Tematyka prac jest jak zwykle była bardzo róŜnorodna. Od prac badawczych, 
dokumentujących zdarzenia w terenie, opisujących zabytkowe obiekty, poprzez wywia-
dy, przedstawienie ciekawych i waŜnych postaci dla autorów i regionu. Cechuje je 
wnikliwość obserwacji i dociekliwość. Czytając prace jurorzy zwracali przede wszyst-
kim uwagę na indywidualne podejście do wybranego przez kaŜdego uczestnika tematu.  

 
Wszystkim  pracom chciałabym dedykować takie motto: „ŚcieŜka po której 

chodziłeś do szkoły; drzewa, w których cieniu skrywałeś się przed parzącym 
słońcem, kamień, na którym odpoczywałeś - to najmniejszy fragment Twojej Oj-
cowizny. Ojcowizna - to miejsce na Ziemi, w którym się wychowałeś, z którym 
kojarzą Ci się wszystkie wspomnienia - te dobre i te złe, to Twoja mała Ojczy-
zna, do której z radością będziesz zawsze wracał, którą będziesz kochał. Mała 
Ojczyzna, to takŜe ludzie, którzy kształtują oblicze swojego regionu”. 

 
Swoje podsumowanie rozpocznę od zaproszeń do miejsc przez Was drodzy auto-

rzy rekomendowanych. 
Agnieszka Pankowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w śninie zaprasza do mia-

steczka westernowego znajdującego się 3 kilometry od miasta, gdzie moŜna spędzić 
czas pełen przygód i emocji. 

Lubień Kujawski ma dwa opracowania. Paulina Konarska z Zespołu Szkół Tech-
nicznych we Włocławku w swojej pracy multimedialnej pokazała uroki miejscowości,  
a Monika Barańska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu skupi-
ła się na dworku, jego architekturze i historii oraz dniu dzisiejszym. 

Do Lichenia zaprasza nas Jakub Witalis ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu, 
a Julia Iglewska ze Szkoły Podstawowej w Słębowie proponuje spędzić jeden dzień  
w Cerekwicy, w której mieszka, a inspiracją do napisania pracy była stara fotografia 
otrzymana od prababci. 

Justyna Pawłowska ze Szkoły Podstawowej w Stawkach oprowadza nas po swo-
ich najciekawszych ścieŜkach krajoznawczych, a Nina Jędrzejewska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Toruniu w prostych słowach poleca Suwalszczyznę, która posiada wiele 
pasjonujących zabytków, jest zielona i urocza, jak zaznacza autorka. 

Kinga Marjańska z Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego jest zauroczona  na-
szym regionem - Kujawami, a Sylwia Szczupakowska z Gimnazjum nr 7 we Włocławku 
zainteresowała się zwyczajem kończącym karnawał, czyli zapustami na Kujawach.  
O tradycjach i zwyczajach w Polsce opowiada w swojej pracy Dominika Kłos z Zespołu 
Szkół nr 16 w Toruniu. 

Kinga Karol i Zuzanna Popielarz z I Liceum Ogólnokształcącego w śninie posta-
nowiły prześledzić rozwój fortyfikacji powiatu Ŝnińskiego na przestrzeni wieków.  
W podsumowaniu stwierdzają: „Jesteśmy bogatsze o nową wiedzę”. 

Justyna Sieczkowska z Gimnazjum nr 3 we Włocławku rekomenduje niesamowi-
te miejsca w swojej okolicy, a Oliwia Browarska i Kacper Kawczyński z Zespołu Szkół 
w Stawkach przybliŜają sanktuarium Matki BoŜej Pani Kujaw w Ostrowąsie.  

Olga i Bogna Łukomskie ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie podróŜując po Pol-
sce poznają historię, najpiękniejsze miejsca, a jednocześnie mogą się pochwalić 
uczestnictwem w wielu przedsięwzięciach związanych z ochroną przyrody. 

Izabela Grajewska i Weronika Prus z Gimnazjum w JeŜewie pokazały zapomnia-
ne cmentarze poewangelickie w gminie. Monikę Flis ze Szkoły Podstawowej w Staw-
kach podczas wycieczki szkolnej zauroczyło piękno katedry włocławskiej i jej niezwy-
kła, tajemnicza atmosfera. 

Oktawia Kilanowska z Gimnazjum w Kruszynie zainteresowała się tajemniczym 
nagrobkiem w Kruszynie i dotarła do historii Ŝycia legionisty Eugeniusza Szałwińskie-



go.  Agnieszka i Małgorzata Sucharskie z Gimnazjum nr 1 w śninie opracowały dzieje 
śnina. Jak piszą autorki „… jest im to potrzebne, poniewaŜ przez miasto corocznie 
przewija się sporo turystów wędrujących Szlakiem Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Sta-
rały się ukazać jak przeszłość przenika do współczesności.  

Swoją najbliŜszą okolicę, miejsca sercu bliskie, dom  rodzinny prezentuje w swo-
jej pracy Katarzyna Bloch z Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. Rafał Rzepka  
i Martin Szulc z Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu w konkursie biorą udział po raz piąty. 
Martin chce, tak jak Tony Halik poznawać świat i być dziennikarzem. Zdaje sobie 
sprawę z tego, Ŝe dla osoby niewidomej będzie to bardzo trudne, ale lubi wyzwania  
i dąŜy do celu, a Rafał zaczyna realizację swoich planów od miejsca mu najbliŜszego - 
miejscowości, w której mieszka. 

Sportowe tradycję toruńskiego sportu ŜuŜlowego postanowiły przybliŜyć Alek-
sandra Matusiak i Natalia Szwejkowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu.  
Na stadion chodzą z rodzicami i dziadkami. A tradycje rodzinne przechodzą z pokole-
nia na pokolenie, nie tylko wśród kibiców, ale i zawodników. 

Marta Warczak, Natalia Wiśniewska i Luiza Ziuziakowska z Gimnazjum w JeŜe-
wie przygotowały monografię swojej szkoły, prezentując dane o szkole, nauczycielach  
i osiągnięciach uczniów. Ariel Wiśniewski z Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zain-
teresował się dziejami budynku swojej szkoły, mającej w przeszłości wielkie znaczenie 
dla regionu. Anna Hauke i Kinga Szwed z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych  
w śninie szczycą się swoją szkołą. „Szkoła, to nie tylko budynek, w którym odbywają 
się lekcje, ale przede wszystkim szkołę tworzą ludzie. Ekonomik nie byłby tak przyja-
zny i zorganizowany, gdyby nie znakomici ludzie, którzy nim dowodzą”. 

Na ciekawy pomysł wpadli Krystian Michalski i Majkel Walkiewicz z Zespołu 
Szkół Technicznych w Lipnie, by przeprowadzić wywiady ze starszymi osobami pamię-
tającymi czasy wojny i egzekucję mieszkańców miasta.  

Michał Łukasik z Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy nakręcił film o do-
mu rodzinnym i włączył do niego relacje dziadków. Alicja Świątek z Gimnazjum nr 3 
we Włocławku opisując dzieje swojej rodziny podkreśla wartości, które są waŜne i sta-
nowią drogowskazy postępowania. Tematyka domu rodzinnego, dziadków i pradziad-
ków przewija się w  pracy Anny Brykalskiej z Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgosz-
czy i  Michała Michalaka z Gimnazjum w Kruszynie.  

Wspomnieniom dziadka z wojennej i powojennej tułaczki, poświęcona jest praca 
Joanny Dudek z Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu. „Naznaczone piętnem wojny i okupa-
cji dzieciństwo - dodaje autorka - wywarły na mnie ogromne wraŜenie”.  Julia Zawada 
z Gimnazjum nr 3 we Włocławku opowiadając o losach swojego dziadka, stwierdza, Ŝe 
brakuje jego obecności. Gdyby Ŝył, byłby z nas dumny. 

Julia Ziółkowska i Weronika Zielińska ze Szkoły Podstawowej w Warząchewce 
przedstawiły postać patrona swojej szkoły - Franciszka Drzewieckiego, a Arkadiusz 
Adamczak z Niepublicznego Gimnazjum w BoŜejewicach - długoletniego dyrektora Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w śninie. Zbierając dokumentację  
i materiały do pracy znalazł swoją pasję i dodaje  „dzięki swojemu nauczycielowi, histo-
ria stała się moim ulubionym przedmiotem. Lubię poznawać przeszłość”. 

Anna Matusiak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu zain-
teresowała się postacią Paulina o. Alfonsa Jędrzejewskiego pochodzącego z Kowala. 
„I chociaŜ przeŜył sporo lat w klasztorze na Jasnej Górze, to społeczność Kowala pamię-
ta o swoim wielkim rodaku.” Powód do dumy mają teŜ mieszkańcy Patrowa, skąd po-
chodziła aktorka Barbara Kwiatkowska - Lass. Postać tę przybliŜyła nam Justyna 
Szymczak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, a Kacper Mak-
soń ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu jest dumny, Ŝe mieszka w mieście wielkiego 
toruńczyka - „w grodzie Kopernika”. 

Bohaterkami prac są teŜ kobiety. śaneta Wiśniewska i Anita Zielińska z Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu piszą o Marii Wodzińskiej Orpiszew-
skiej, muzie Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina, która wiele lat Ŝycia spędziła 



w Kłóbce. Barbarę Lewkowicz i Ilonę Dąbrowską z tej samej szkoły zainteresowała po-
stać Marii Kretkowskiej z Baruchowa - wybitnej działaczki społecznej i silnej kobiety. 

Natalia Markowska z Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie przybliŜa nam postać 
poetki Janiny Jakubowskiej, której wiersze są związane z Ziemią Dobrzyńską. Poetka 
wielokrotnie gościła w szkole i te spotkania zapadają głęboko w pamięć młodzieŜy. 

Dominika Urbańska, Joanna Piasecka i Magdalena Szałek z Gimnazjum  
w Stawkach piszą o Marii Danilewicz - Zielińskiej patronce szkoły, osoby mocno zaan-
gaŜowanej w popularyzację Kujaw. 

Monika Broda i Weronika Burdelak z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych 
w śninie opowiadają o doktorze Stanisławie Krzysiu - waŜnej postaci dla Barcina. Mar-
ta i Renata Gientkie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu przed-
stawiają Stanisława Stępowskiego mieszkającego w Lubieniu Kujawskim - ostatniego 
garncarza na Kujawach. 

Sylwia Winiecka z II Liceum Ogółnokształcącego we Włocławku przeprowadziła 
wywiad z księdzem prałatem Stanisławem Waszczyńskim - kapłanem, miłośnikiem 
sztuki, straŜnikiem pamiątek przeszłości, proboszczem i kustoszem włocławskiej kate-
dry. „KaŜdy człowiek rodzi się we właściwym miejscu i czasie. Znajduje się dokładnie 
tam, gdzie powinien” - myślę, Ŝe te słowa powinny nam towarzyszyć w Ŝyciu.   

Przedstawiłam wszystkich laureatów wojewódzkich i pokrótce przybliŜyłam ich 
prace. Chciałabym serdecznie wszystkim uczestnikom podziękować za trud i zaanga-
Ŝowanie. MoŜecie być dumni z pracy, którą wykonaliście, bo „jeŜeli podejmujemy po-
szukiwania w gnieździe ojców naszych, to znajdziemy być moŜe więcej, niŜ kiedykol-
wiek i gdziekolwiek napisano” (Zorian Dołęga-Chodakowski). 

Jednocześnie słowa podziękowania kieruję do opiekunów - „Nauczycieli Kraju 
Ojczystego”, którzy zainspirowali, pomagali i nadali ostateczny kształt pracom. I tym, 
którzy są z nami od lat i tym, z którymi spotykamy się po raz pierwszy.  

W imieniu całej Komisji Konkursowej dziękuję paniom: ElŜbiecie Brózdowskiej, 
Katarzynie Chlebosz, Dorocie Dobrańskiej, Teresie Karasiewicz, Joannie Krystosiak, 
Urszuli Łukomskiej, Justynie Marciniak, Agnieszce Marjańskiej, Katarzynie Matu-
szewskiej, Annie Rudzkiej, Dorocie Ryniec - Kilanowskiej,  Ewie Skulskiej - Dzik, Tere-
sie Suchodolskiej, Jadwidze Szałacińskiej, Sylwii Trojan, Agnieszce Wójcickiej, Marii 
Zakrzewskiej oraz panom: Arkadiuszowi Ciechalskiemu, Maciejowi Marjańskiemu, Da-
riuszowi Molendzie, Andrzejowi Piechockiemu, Robertowi Szafrańskiemu i Henrykowi 
Wasilewskiemu. 

 
Julita Bąkowska - Toruń, 18.04.2012 

 
PoniŜej - za stroną www.młodzieŜ.PTTK.pl podaję wykaz prac autorów z naszego woje-
wództwa,  które były oceniane w trakcie XIX finału Centralnego Ogólnopolskiego Mło-
dzieŜowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” 2012: 
 
szkoły podstawowe - prace indywidualne 
„Z Julią Iglewską jeden dzień w Cerekwicy”, autorka Julia Iglewska, opiekun Joanna 
Krystosiak, Szkoła Podstawowa w Słębowie; 
szkoły podstawowe - prace zbiorowe 
„Franciszek Drzewiecki - Patron naszej Szkoły”, autorki Julia Ziółkowska, Weronika 
Zielińska, opiekun Dariusz Molenda, Szkoła Podstawowa w Warząchewce; 
„Być jak Tony Halik”, autorzy Rafał Rzepka, Martin Szulc, opiekun Teresa Karasie-
wicz, Zespół Szkół Nr 16 w Toruniu; 
szkoły podstawowe - prace multimedialne  
„Moje najciekawsze ścieŜki krajoznawcze”, autorka Justyna Pawłowska, opiekun 
Agnieszka Marjańska, Publiczna Szkoła Podstawowa Zespół Szkół im. Marii 
Danilewicz-Zielińskiej w Stawkach; 
 
 



gimnazja - prace indywidualne 
„Eugeniusz Skrętowicz - sierota wojny”, autorka Julia Zawada, opiekun Katarzyna 
Chlebosz, Gimnazjum nr 3 Zespół Szkół nr 9 we Włocławku; 
gimnazja - prace zbiorowe 
„Historia i współczesność śnina”, autorki Małgorzata Sucharska, Agnieszka Suchar-
ska, opiekun Sylwia Trojan, Publiczne Gimnazjum nr 1 w śninie; 
gimnazja - prace multimedialne  
„Niesamowite miejsca w mojej okolicy” (strona www.niesamowitemiejsca.wloclawek.pl), 
autorka Justyna Steczkowska, opiekun Katarzyna Chlebosz, Gimnazjum nr 3  
we Włocławku; 
 
szkoły ponadgimnazjalne - prace indywidualne  
„Ksiądz Prałat Stanisław Waszczyński - kapłan, miłośnik sztuki, straŜnik pamiątek 
przeszłości”, autorka Sylwia Winiecka, opiekun Henryk Wasilewski, II Licem Ogólno-
kształcące im. M. Kopernika we Włocławku; 
szkoły ponadgimnazjalne - prace zbiorowe  
„Ekonomik wczoraj i dziś”, autorki Kinga Szwed, Anna Hanke, opiekun Justyna Mar-
ciniak, Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w śninie; 
szkoły ponadgimnazjalne - prace multimedialne  
„Dzieje mojej Rodziny. Tradycje i zwyczaje”, autor Michał Łukasik, opiekun Agnieszka 
Wójcicka, Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy; 
 

Spośród wszystkich wyŜej wymienionych prac, które były przez jurorów oceniane  
w trakcie XIX finału Centralnego Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Konkursu Krajo-
znawczego „Poznajemy Ojcowiznę” 2012, praca „Dzieje mojej Rodziny. Tradycje i zwy-
czaje”, autorstwa Michała Łukasika z Zespołu Szkół Chemicznych Bydgoszcz, została 
nagrodzona. 

Krzysztof Czerepowicki 

 
 

Kujawsko-Pomorskie Kolegium Krajoznawstwa PTTK składa serdecz-
ne gratulacje wszystkim uczestnikom reprezentującym nasze wojewódz-
two w XIX edycji Centralnego Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Kon-
kursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” 2012. Składamy rów-
nieŜ serdeczne podziękowania wszystkim opiekunom, jak napisała Juli-
ta Bąkowska - „Nauczycielom Kraju Ojczystego”, za bezcenną pomoc 
okazywaną młodym adeptom krajoznawstwa, autorom ciekawych opra-
cowań.  
Szczególnie serdeczne gratulacje i podziękowania składamy laureatowi 
konkursu - Michałowi Łukasikowi oraz jego opiekunowi pani Agniesz-
ce Wójcickiej.  

 

WYDAWCA: Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK  
                        z siedzibą przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ul. Za Basenem 2 

NAKŁAD: 10 egzemplarzy + wersja elektroniczna 

ADRES DO KORESPONDENCJI: Krzysztof Czerepowicki 86-300 Grudziądz ul. Władysława Łęgi 5/41 
                                                             e-mail: krzysztof.czerepowicki@gmail. com 

 


