
Protokół z posiedzenia jury  

konkursu “Spacerownik rodzinny” 

z dn. 9 lutego 2021 r.  

Muzeum Historii Polski ogłosiło ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany w formie 

konkursu adresowanego do rodzin. Przedmiotem konkursu zatytułowanego “Spacerownik 

rodzinny”, było opracowanie trasy spaceru tematycznego w przestrzeni lokalnej z 

uwzględnieniem różnych walorów turystycznych (np. obiekty architektoniczne, pomniki 

przyrody, potrawy i produkty regionalne, ludzie zasłużeni dla historii lokalnej) 

Na konkurs wpłynęło 10 prac z całej Polski. Przy ocenie i wyborze prac członkowie jury 

kierowali się następującymi kryteriami: oryginalność pracy, czytelna mapa trasy, informacje 

historyczne, forma i wykorzystany materiał ikonograficzny (fotografie i ilustracje), zadania 

uzupełniające. 

Na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. jury w składzie: 

Gabriela Sierocińska-Dec – przewodnicząca jury 

Weronika Kołacz,  

Beata Wolszczak – sekretarz jury 

postanowiło przyznać trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia.  

I nagroda:  

rodzina Susdorfów w składzie: Julia, Dominik, Tymon, Sebastian i Aleksandra z 

miejscowości Luzina (Kaszuby) za pracę zatytułowaną “Śladami Niezłomnych w Luzinie”. 

Tematem spaceru są dramatyczne wydarzenia 1945 r., praca oparta na relacjach świadków 

upamiętnia jednocześnie uczestników tamtych wydarzeń. Zawiera czytelną, własnoręcznie 

wykonaną mapkę oraz zadania uzupełniające. 

II nagroda (równorzędnie):  

rodzina Ziółków z Krakowa, w składzie Marek, Nadia, Magdalena i Bogumił za pracę 

“Śladami Erazma Jerzmanowskiego – polskiego Nobla”. Trasę spaceru wyznaczają 

obiekty związane z osobą Erazma Jerzmanowskiego. Jest ciekawą propozycją zarówno dla 

mieszkańców krakowskiego Prokocimia, jak i dla przyjezdnych na spacer z dala od głównych 

atrakcji turystycznych Krakowa   

Justynkowa rodzina, czyli uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa 

Pastuszki w Rzeczniowie pod opieką pani Justyny Wodzyńskiej i Krystyny Wójtowicz za 



pracę pod tytułem “Apetyt na Rzeczniów”. W skład zespołu weszli: Zosia Lenart, Iwonka 

Marchewka, Maja Marchewka, Maja Mędyk, Adaś Pastuszka, Lena Pietroń, Antoni Walczyk, 

Zuzia Wolska, Igor Wróbel, Olga Zaręba. 

Spacer według samodzielnie narysowanej mapki prowadzi szlakiem miejsc i obiektów 

Rzeczniowa, Rzeczniowa Kolonii i Rzeczniówka będących dumą mieszkańców. Obok 

informacji historycznych pracę uzupełniają ciekawostki oraz ilustracje wykonane przez 

członków zespołu. 

Wyróżnienia:  

rodzina Kazanieckich z Wieliczki za pracę pod tytułem “Rodzinna droga do 

Niepodległości”. Spacer przygotowany przez Antoninę i Dobrawę oraz rodziców, Agnieszkę 

i Damiana, przy udziale dziadków prowadzi szlakiem rodzinnych wspomnień po Krakowie. 

Ewa i Magda Karczewskie za plan “Spaceru przez centrum Białegostoku”. Autorki 

pragną zwrócić uwagę mieszkańców miasta i przyjezdnych na historię interesujących 

obiektów architektonicznych Białegostoku mijanych często w pośpiechu i bez refleksji. 

Ponadto jury zdecydowało o publikacji wybranych prac na stronie internetowej Muzeum 

Historii Polski 

   

 

 


