Lublin dnia 18.04.2018 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji konkursowej
VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
na plakat promujący czytelnictwo
„Czytanie - polecam”
dla placówek oświatowych województwa lubelskiego
rok szkolny 2017/2018

HONOROWY PATRONAT:
Lubelski Kurator Oświaty
PATRONAT:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

ORGANIZATOR:
Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie
W dniu 18.04.2018 r. o godz. 19:00 w Bursie Szkolnej Nr 1 w Lublinie zebrała się
komisja konkursowa w składzie:
Katarzyna Niedźwiadek: nauczyciel plastyki MDK „Pod akacją” w Lublinie
(przewodnicząca jury)
Ewa Dziekońska - Sarlińska: nauczyciel plastyki MDK „Pod akacją” w Lublinie
Maria Nóżka: nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN
w Lublinie
Zadaniem komisji była ocena nadesłanych prac oraz opracowanie werdyktu
końcowego. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi
w regulaminie kryteriami.
Do konkursu zgłoszono 49 prac z 19 placówek województwa lubelskiego. Prace
oceniane były anonimowo.
Obecna edycja konkursu pozytywnie zaskakuje dużą ilością zgłoszonych prac, które
do tematu konkursu podchodziły w sposób bardzo różnorodny. Wyróżniały się estetyką
wykonania i różnorodnością form plastycznych. Komisja z przykrością stwierdza,
że zgłoszono do konkursu wartościowe prace, które nie spełniły założeń regulaminu
w kategorii - format plakatu. Zgłoszono również prace, które nie znajdują się
w regulaminowej kategorii wiekowej.
Duże znaczenie przy ocenie miały pomysły na hasło plakatowe, związane z tematem
konkursu, co podkreślano w Regulaminie. W tegorocznej edycji pojawiła się znaczna ilość
prac wykonanych techniką komputerową i fotograficzną (24 prace), toteż jury oraz
organizator zdecydowali się na utworzenie osobnej kategorii dla prac tego rodzaju.
Zaprezentowane prace spełniły kryteria założone w regulaminie konkursu w większym
lub mniejszym stopniu i tym kierowało się Jury, wyłaniając laureatów.

KATEGORIA - PRACA PLASTYCZNA:
I MIEJSCE:
Kamil Grzegorczyk (Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II; opiekun Magdalena Chwedczuk)
za plakat p.t. Czytam, więc jestem
II MIEJSCE:
Agata Wesołowska (Bursa Szkolna Nr 6 ZSEL; opiekun Monika Osuch) za plakat
p.t. Otwórz się na nowe wspaniałe historie
III MIEJSCE:
Dariusz Grzegorczyk (Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie; opiekun Teresa Anna Rzepniewska)
za plakat p.t. Czytanie niesie pociechę…
Monika Miazek (Bursa Szkolna Nr 3 w Lublinie; opiekun Anna Kurel) za plakat p.t. Książka
zabierze Cię tam, gdzie chcesz
KATEGORIA - PRACA KOMPUTEROWA LUB FOTOGRAFICZNA:
I MIEJSCE:
Magdalena Brodziak (I LO im. ONZ w Biłgoraju; opiekun Anna Dobraczyńska) za plakat
p.t. Czytanie to przywilej
II MIEJSCE:
Krzysztof Głowacki (Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie; opiekun Teresa Anna Rzepniewska) za
plakat p.t. Czytanie ma tylko dobre strony
III MIEJSCE:
Daniel Lipiński (I LO im. ONZ w Biłgoraju; opiekun Anna Dobraczyńska) za plakat p.t.
Książki też potrafią wciągnąć
Damian Podkościelny, Hubert Sobich (Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie, opiekun Teresa
Anna Rzepniewska) za plakat p.t. 100% czytelności dla 100 lat wolności
WYRÓŻNIENIE:
Karolina Kloc (I LO im. ONZ w Biłgoraju; opiekun Anna Dobraczyńska) za plakat p.t.
Czytanie uskrzydla
Dominika Piertuczuk (I LO im. ONZ w Biłgoraju; opiekun Anna Dobraczyńska) za plakat
p.t. Ugryź temat książek
Weronika Domańska, Wiktoria Granda (Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie; opiekun Karolina
Szymaniak) za plakat p.t. Książki otwierają kolorową duszę
Komisja wnioskuje do uczestników oraz opiekunów o podejmowanie dalszych prób
twórczych poszukiwań, proponując wykorzystywanie grafik komputerowych. Komisja
zwraca się również z prośbą do uczestników oraz ich opiekunów o wnikliwą analizę

pomysłów na hasła plakatów w celu eliminacji plagiatów, a także stosowanie się do założeń
regulaminowych. Szczególne uznanie należy się I LO im. ONZ w Biłgoraju, którego
reprezentanci wykonali największą ilość plakatów, spośród których wyłoniono laureatów.
Komisja zaznacza, że WSZYSTKIE prace z I LO im. ONZ wyróżniają się jakością, toteż
należą się wyrazy uznania tym WSZYSTKIM uczestnikom i ich opiekunce.
Jurorzy składają gratulacje laureatom, uczestnikom oraz opiekunom, życząc dalszych
sukcesów w działaniach twórczych.

