
 

 

Łódź, 26.04.2015r. 
 
 

Wyniki konkursu na projekt innowacyjnej pomocy naukowej promującej łódzką tożsamość 
dla Programu Edukacyjnego pt. „Nasza Łódź”  

dla nauczycieli uczących w łódzkich placówkach oświatowych 
 

 
Organizator konkursu Spółdzielnia Socjalna “VARIA” z siedzibą w Łodzi  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 

90-558 Łódź; REGON 101545655; NIP 7252065209 działająca na zlecenie Miasta Łodzi w ramach projektu 

pilotażowego pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w 

Mieście Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 informuje o wynikach konkursu: 

 
Na konkurs wpłynęły 52 prace, które w dniach 20 i 22 maja 2015 r. zostały ocenione przez sześcioosobowe jury, w 

skład którego weszli pracownicy Urzędu Miasta Łodzi oraz niezależny ekspert. 

 
1. Jury zdecydowało o przyznaniu następujących nagród pieniężnych: 

I Nagroda – 6000 zł:  

 Kod zgłoszenia nr. 03; Tytuł pracy: Gra terenowa „J.K. KURIER”; Autor pracy: Anna Grochowska 

II Nagroda – 4000 zł:  

 Kod zgłoszenia nr. 32; Tytuł pracy: „Cegiełki Łodzi”; Autor pracy: Elżbieta Grabar 

III Nagroda – 2000 zł:  

 Kod zgłoszenia nr. 35; Tytuł pracy: „Kolorowy przewodnik po Łodzi”; Autorzy pracy: Mariola Szczęsna, 
Magdalena Krusińska i Mirosław Malinowski 

oraz 4 wyróżnienia po 500 zł każde: 

1. Kod zgłoszenia nr. 07; Tytuł pracy: „A jednak ciekawa” – gra miejska;  Autor pracy: Agnieszka Szeflińska 

2. Kod zgłoszenia nr. 29; Tytuł pracy: „Ziemia obiecana – mowa usłyszana”; Autorki pracy: Małgorzata 
Kantecka i Joanna Świątek 

3. Kod zgłoszenia nr. 34; Tytuł pracy: „RAJD – od placu Niepodległości do placu Wolności”; Autorki pracy: Anna 
Grabarczyk-Chojnacka i Angelika Rychlińska, 

4. Kod zgłoszenia nr. 42; Tytuł pracy: „Po bajkowych ścieżkach Łodzi  - gra stolikowa”; Autorka pracy: 
Małgorzata Frąckiewicz 

 
Powyższe nagrody i wyróżnienia są kwotami brutto i  zawierają konieczne podatki. 



 

 

 
 
 

Opracowane w ramach konkursu projekty mają szansę na realizację i wdrożenie do użytku w łódzkich placówkach 
oświatowych. 

 
Wyniki konkursu zostają ogłoszone na stronie internetowej Organizatora http://www.spoldzielniavaria.pl oraz na 

stronie www.rewitalizacja.uml.lodz.pl. 

Nagrodzeni uczestnicy otrzymają dodatkowo informacje o wynikach konkursu na mailowy adres kontaktowy i 

numer telefonu, wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym. 

 
 
 
 
 


