
Regulamin Konkursu wiedzy o Annie Wazównie 

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2. W imieniu organizatora pracami związanymi z konkursem kieruje Kancelaria Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu, adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2. 

3. Partnerem projektu jest Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. 

4. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa 

kujawsko-pomorskiego, z wyjątkiem szkół branżowych i dla dorosłych.  

5. Celem konkursu jest: 

 przybliżenie życia i działalności Anny Wazówny (1568-1625) – szwedzkiej 

królewny, siostry króla Zygmunta III Wazy, starościny brodnickiej i golubskiej 

(w związku z 450. rocznicą jej urodzin), zwłaszcza w okresie jej mieszkania na 

terenie Polski, tj. w latach 1598-1625; 

 utrwalenie wiadomości dotyczących historii Polski i historii powszechnej 

początku XVII w. oraz wybranych zagadnień życia codziennego, kuchni 

staropolskiej, ziołolecznictwa i mody; 

 utrwalenie wiadomości dotyczących reformacji oraz podstawowych odłamów 

chrześcijaństwa, jakie powstały w wyniku reformacji; 

 rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania historią regionu;  

 utrwalenie wiadomości na temat historii zamków w Golubiu i Brodnicy oraz 

Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy; 

 ukazanie związków Anny Wazówny z regionem kujawsko-pomorskim; 

 zachęcanie nauczycieli do krzewienia wiedzy o historii regionu; 

 kształcenie umiejętności historycznych. 

6. Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: 

 eliminacje zostaną przeprowadzone w szkołach, które zgłoszą swój udział  

w wyznaczonym przez Kancelarię Sejmiku terminie, nie później niż do dnia  

11 kwietnia 2018 r. 

 półfinał i finał odbędą się 15 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w 

Toruniu: 

godz. 10.00 – półfinał 

godz. 14.00 – finał 

7. W celu zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie, należy przesłać do Kancelarii 

Sejmiku (Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) wypełnioną kartę 

zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu do dnia 20 marca 2018 r.  

Decyduje data stempla pocztowego. Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs – 

Anna Wazówna”. 

8. Eliminacje przeprowadzi trzyosobowa Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 

dyrektora szkoły. Formularz powołania Szkolnej Komisji Konkursowej stanowi 

załącznik nr 2 do regulaminu. 

9. W czasie eliminacji uczniowie rozwiążą test złożony z zadań otwartych i zamkniętych 

opracowany przez Wojewódzką Komisję Konkursową pod przewodnictwem mgr 



Alicji Saar-Kozłowskiej, na podstawie literatury dołączonej do regulaminu. 

Większość zadań będzie dotyczyło życia i działalności Anny Wazówny. Powielony 

test (w liczbie podanej na karcie zgłoszenia) zostanie przesłany do szkoły przez 

organizatora konkursu. Uczestnicy konkursu mają na rozwiązanie testu 45 minut. 

Szkolna Komisja Konkursowa oceni prace zgodnie z kluczem przygotowanym przez 

autorów testu i sporządzi protokół z eliminacji (załącznik nr 3 do regulaminu). 

10. Do półfinału zostanie zakwalifikowanych maksymalnie trzech najlepszych 

uczestników eliminacji z każdej szkoły, którzy w wyniku wypełnienia przesłanego 

przez organizatora testu otrzymali największą liczbę punktów, ale nie mniejszą niż 

60% punktów możliwych do zdobycia. W przypadku większej liczby uczestników, 

którzy zdobyli taką samą liczbę punktów, Szkolna Komisja Konkursowa 

przeprowadza we własnym zakresie ustną dogrywkę. Pytania muszą dotyczyć życia  

i działalności Anny Wazówny. Dogrywka nie powinna być przeprowadzona później 

niż w ciągu dwóch dni od właściwych eliminacji. Szkolna Komisja Konkursowa jest 

zobowiązana sporządzić odrębny protokół z przeprowadzonej dogrywki, wyjaśniający 

okoliczności wyłonienia półfinalistów. Protokół ten powinien zawierać m.in. 

informację o terminie przeprowadzenia dogrywki, liczbie uczestników i pytaniach 

przygotowanych dla uczestników dogrywki. 

11. Zgłoszenia uczniów do półfinału dokonuje dyrektor szkoły niezwłocznie po 

przeprowadzeniu etapu szkolnego, nie później niż do dnia 20 kwietnia 2018 r. 

Decyduje data stempla pocztowego. W tym celu należy przesłać do Kancelarii 

Sejmiku (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac 

Teatralny 2, 87-100 Toruń): 

 formularz powołania Szkolnej Komisji Konkursowej (załącznik nr 2 do 

regulaminu), 

 protokół z eliminacji wypełniony przez Szkolną Komisję Konkursową 

(załącznik nr 3 do regulaminu),  

 protokół z przeprowadzenia ewentualnej dogrywki,  

 wykaz uczniów zakwalifikowanych do półfinału konkursu oraz oryginały 

rozwiązanych testów uczniów, którzy się zakwalifikowali, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych 

osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego 

zapisów (załącznik nr 4 do regulaminu). 

Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs – Anna Wazówna”. Dodatkowo 

szkoła wysyła do dnia 20 kwietnia 2018 r. mailem na adres b.urbanska@kujawsko-

pomorskie.pl wykaz zakwalifikowanych do półfinału uczniów. 

12. Lista półfinalistów zostanie opublikowana nie później niż w dniu 27 kwietnia 2018 r. 

na stronie www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl. 

13. Półfinał i finał konkursu przeprowadzi Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana 

przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

14. W półfinale uczniowie rozwiążą test złożony z zadań zamkniętych i otwartych (w tym 

jedno wymagające dłuższej odpowiedzi) opracowany przez Wojewódzką Komisję 

Konkursową pod przewodnictwem mgr Alicji Saar-Kozłowskiej. Zadania będą 
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dotyczyły życia i działalności Anny Wazówny na tle wydarzeń z dziejów Polski i 

historii powszechnej tamtego okresu (ze szczególnym uwzględnieniem historii 

reformacji), historii zamków w Golubiu i Brodnicy oraz Pałacu Anny Wazówny w 

Brodnicy. Niektóre zadania będą polegały na analizie tekstów źródłowych lub 

materiałów ikonograficznych, kartograficznych i innych. Na rozwiązanie testu 

uczniowie mają 60 minut. Tożsamość osoby rozwiązującej test zostanie ukryta 

poprzez kodowanie prac. Każdy uczestnik półfinału wpisze na swojej pracy 

wylosowany na sali kod osobisty. Zakodowane prace oceni Wojewódzka Komisja 

Konkursowa. Wojewódzka Komisja Konkursowa sporządzi protokół z półfinału 

(załącznik nr 5 do regulaminu). 

15. Uczniowie na półfinał i finał przybywają wraz z nauczycielem pracującym w szkole, 

do której uczęszczają. Nauczyciel ten sprawuje opiekę nad nimi w trakcie etapu 

półfinałowego i finałowego konkursu. 

16. Koszt dojazdu na półfinał i finał konkursu uczestnicy wraz z nauczycielem-opiekunem 

pokrywają we własnym zakresie. 

17. Niestawienie się ucznia w godzinie rozpoczęcia konkursu, oznacza rezygnację  

z udziału w konkursie.  

18. Każdy uczestnik jest zobowiązany mieć ze sobą ważną legitymację szkolną. 

19. Wojewódzkie i Szkolne Komisje Konkursowe działają w oparciu o zasady 

obiektywności i bezstronności. W składzie komisji nie może zasiadać osoba, która jest 

rodzicem uczestnika danego etapu konkursu. 

20. W trakcie rozwiązywania testów konkursowych na sali mogą przebywać wyłącznie 

uczestnicy konkursu i członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz 

przedstawiciele organizatora. 

21. Ogłoszenie wyników testu odbędzie się tego samego dnia. Do finału zostanie 

zakwalifikowanych sześciu najlepszych półfinalistów, a także ci półfinaliści, którzy 

zdobyli identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał szósty uczeń zakwalifikowany do 

finału. Decyzje Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla 

uczestników. Odwołać się można jedynie w sytuacji oczywistej pomyłki 

sprawdzającego, tj. niewłaściwego policzenia punktów na teście. 

22. Finał będzie miał formę quizu dotyczącego życia i działalności Anny Wazówny, 

powtórnego, ekumenicznego pochówku Anny Wazówny w Toruniu w 1995 r., a także 

życia codziennego i kuchni staropolskiej, ziołolecznictwa i mody w XVII w. Finał 

odbędzie się z udziałem widowni. Pytania finałowe zostaną przygotowane przez mgr 

Alicję Saar-Kozłowską, prof. Jarosława Dumanowskiego, dr hab. Agnieszkę 

Wieczorek.  

23. Uczestnicy finału odpowiedzą ustnie w trzech rundach na  pytania, wylosowane z puli 

opracowanej przez Wojewódzką Komisję Konkursową.  

Pytania w I rundzie będą wymagały podania krótkiej odpowiedzi. I runda będzie 

obejmowała trzy pytania.  

II runda będzie składała się z jednego pytania, dotyczącego zaprezentowanego na 

ekranie źródła ikonograficznego.   

W III rundzie każdy z finalistów będzie musiał wypowiedzieć się na temat jednego  

z wylosowanych aspektów życia i działalności Anny Wazówny na tle wydarzeń  



historycznych, omówionych w opracowaniach naukowych wskazanych w  zestawieniu 

literatury dołączonej do regulaminu. Wypowiedź uczestnika w III rundzie nie może 

przekraczać 3 minut.  

24. Udział w półfinale i finale konkursu jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi  

i partnerowi projektu (patrz. pkt.1 -3 niniejszego regulaminu) prawa do dysponowania 

zarejestrowanym wizerunkiem uczestnika w celu promocji projektu w prasie, 

materiałach pokonkursowych oraz na stronach internetowych organizatora i partnera 

projektu. 

25.  Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący Wojewódzkiej 

Komisji Konkursowej. 

26. W wyniku postępowania finałowego Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoni 

trzech zwycięzców konkursu i przyzna trzy wyróżnienia. W przypadku równej liczby 

punktów osiągniętej przez najlepszych uczestników finału, o zwycięstwie decyduje 

liczba punktów uzyskanych przez nich z testu przeprowadzonego w czasie półfinału. 

Jeśli okaże się, że w teście półfinałowym uczestnicy również uzyskali taką samą 

liczbę punktów, Wojewódzka Komisja Konkursowa może zdecydować o 

przeprowadzeniu ustnej dogrywki. Wojewódzka Komisja Konkursowa sporządzi 

protokół z finału (załącznik nr 6 do regulaminu). 

27. Dla zwycięzców konkursu i osób wyróżnionych, a także wskazanych przez nich 

nauczycieli, którzy ich przygotowali do konkursu, organizator przewidział nagrody.  

28. Ogłoszenie werdyktu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej odbędzie się tego samego 

dnia. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące dla uczestników. 

29. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


