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PROTOKÓŁ

KONKURSU „Dziadkowie na medal”

Do  dnia  zakończenia  konkursu,  tj.  13.01.2021  r.  przesłano  drogą  elektroniczną  na  adres:

konkursygok@interia.pl  33 prace w 4 kategoriach wiekowych: przedszkola 3 i 4 latki, przedszkola 5 latki

i kl. „0”, kl. I – III szkoły podstawowej, kl. IV – VI szkoły podstawowej.

Komisja w składzie:

 Dominika Kośla – artysta plastyk,

 Maciej Tołwiński – artysta, plastyk, grafik,

 Joanna Handzel – instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie, koordynator konkursu,

po szczegółowym przeanalizowaniu wszystkich prac postanowiła wyłonić następujących laureatów:

Kategoria PRZEDSZKOLA 3 I 4 LATKI:

I miejsca

Helena Urban – Jasionka

Marcel Izdebski – Zbuczyn

Nela Hapunowicz – Zbuczyn

Sebastian Borkowski – Borki Kosy

Wyróżnienia

Maja Helena Mikulska – Grodzisk

Michał Sobiczewski – Izdebki Wąsy

Kategoria PRZEDSZKOLA 5 LATKI I KL. „0”

I miejsce Hanna Zdanowska – Gminne Przedszkole w Zbuczynie

II miejsce Marcel Sobiczewski – Izdebki Wąsy

III miejsce Damian Stańczuk – Tarcze

Wyróżnienie Zuzanna Jasińska – Gminne Przedszkole w Zbuczynie 

http://www.gokzbuczyn.pl/
mailto:konkursygok@interia.pl


Kategoria KL. I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce Natalia Borkowska – Borki Kosy

II miejsce Michał Urban – Jasionka

III miejsce Michał Izdebski – Zbuczyn

Wyróżnienia

Bartosz Stańczuk – Tarcze

Mirella Borkowska – Łęcznowola

Kategoria KL. IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce Maja Borkowska – Szkoła Podstawowa w Ługach-Wielkich

II miejsce Gabriela Sprzączak – Tarcze

III miejsce Zuzanna Borkowska – Rówce

Komisja podczas oceny brała pod uwagę: pomysłowość, zgodność z tematyką konkursu, walory

estetyczne, kompozycję i kolorystykę.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Laureaci są zobowiązani do odbioru

nagród  rzeczowych  z  siedziby  Organizatorów,  tj.  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Gminnej  Biblioteki

Publicznej w Zbuczynie,  ul.  Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn od 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek)  

do 5 lutego 2021 r. (piątek).

JURY



Kilka słów o konkursie od jury:

Każda z nagrodzonych prac posiada w sobie wdzięczność dziecka i niezachwianą prawdziwość.

Zwycięskie prace ujęły mnie niestandardowym podejściem do tematu i kreatywnością.

Pozostałe prace wyróżniają się ciekawym doborem kolorystycznym, które w połączeniu z wyraźną 

ekspresją dały ciekawe efekty. W niektórych pracach widać ogrom pracy i bogactwo form, co zawsze ma 

wpływ na końcową ocenę.

Maciej Tołwiński

Jest mi niezmiernie bardzo miło, że mogłam być członkiem jury w konkursie plastycznym 

DZIADKOWIE NA MEDAL. 

Wszystkie prace plastyczne były bardzo ciekawe a wybór dość trudny. Przy wyborze najlepszej pracy w 

trzech kategoriach wiekowych kierowałam się oryginalnością, estetyką oraz samodzielnym wykonaniem. Jako 

artysta plastyk serdecznie zachęcam do brania udziału w konkursach plastycznych, ponieważ dzięki temu ćwiczymy

i rozwijamy z każdym rysunkiem swoje umiejętności. Wygraną nie zawsze jest pierwsze miejsce. Wygraną jest to, 

że uwierzyliśmy w swój talent i umiemy się nim podzielić z innymi.

Dziękuję dzieciom za wzięcie udziału w konkursie plastycznym DZIADKOWIE NA MEDAL i gratuluję 

wygranym.

Życzę dalszych sukcesów – Dominika Kośla.


