
PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA IX  EDYCJI  

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

pt. „RYSOWANE WIERSZYKI” 

 

   IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Rysowane wierszyki” przebiegała 

pod hasłem „Ekologicznie żyjemy- świat ratujemy”. 

 

Cele konkursu zostały sformułowane w następujący sposób: 

 Włączenie się w edukację ekologiczną młodego pokolenia; 

 integracja środowisk szkolnych, klas integracyjnych, przedszkolnych; 

 rozwijanie zamiłowania do prac plastycznych; 

 zachęcanie do czytania lub słuchania czytanych dzieciom wierszy i bajek; 

 odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dzieci; 

 pobudzanie aktywności twórczej dzieci oraz  rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 

   W konkursie wzięło udział 156 dzieci z piętnastu placówek oświatowo-wychowawczych                  

z województwa podkarpackiego. Zilustrowano ponad 60 wierszy,  w tym  20 ułożonych przez 

samych autorów prac lub z pomocą ich bliskich np. przez  mamę czy babcię. 

Oceny prac dokonało jury w składzie: 

  z-ca dyrektora SP nr 17 w Rzeszowie – mgr Mirosława Leśniak 

 p. mgr Lidia Złąkiewicz - plastyk 

 p. mgr  Elżbieta Stanisławczyk -plastyk 

 p. mgr Beata Zacios 

Prace oceniano w ośmiu kategoriach.  

Nagrody otrzymują następujące osoby: 

 Julia Puc PP nr 31 z Rzeszowa 

            op.  p. mgr Anna Sztaba, ilustracja do wiersza pt. „Ziemia” 

 Iga Wojnar SP nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie 

op. p. mgr Joanna Dudek, ilustracja do wiersza J. Kasperkowiaka pt. „Mali strażnicy 

przyrody” 

 Dominik Szuba Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku 

op. p. mgr Karina Dudek, ilustracja do wiersza pt. „Ziemia” 

  Amelia Rąb SP nr 17 w Rzeszowie  

op. p. mgr Mariola Wiśniewska, ilustracja do wiersza pt. „Obietnica” 

  Kinga Siwiecka SP im. Królowej Jadwigi  w Dydnii 

op. p. mgr Bożena Kondracka, ilustracja do wiersza pt. „Dbaj o otoczenie całe” 

  Nikola Kraska Zespół Szkół nr 2 im. M. Konopnickiej w Nienadówce  

op. Siostra Ewa Żyłka,  ilustracja do własnego wiersza  

 Gabriel Dryś SP nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku 

op. p. mgr. Renata Balawender, ilustracja do wiersza pt. „Na leśnej polanie” 

 Sandra Ceglarz  SP nr 2 w Niechobrzu 

op. p. mgr. Małgorzata Świder, ilustracja do wiersza pt. „Zużyty olej” 

 Oskar Ziaja  SP nr 10 w Rzeszowie 

op. p. mgr Agata Gruba, ilustracja do wiersza „Pożar” 

  Aldona Strączyk  SP nr 10 w Rzeszowie 

op. p. mgr Agata Gruba, ilustracja do wiersza  „Sprzątaj po swoim psie” 

  Michalik Izabela SP nr 17 w Rzeszowie 

op. p. mgr Maria Łyszczarz, ilustracja do wiersza  „Nowa moda” 

 



  Krzyś Chrzanowski  SP nr 17 w Rzeszowie 

op. p.  mgr Maria Łyszczarz, ilustracja do wiersza  M. Strzałkowskiej 

„Przedstawienie” 

  Dominik Knap SP nr 17 w Rzeszowie 

op. p. mgr Anna Kielar, ilustracja do wiersza pt. „Tylko raz” 

  Patryk Szela SP nr 17 w Rzeszowie 

op. p. Paulina Tymuła, ilustracja do wiersza pt. „Pożar” 

  Kornelia Mazur  SP nr 17 w Rzeszowie 

op. p. mgr Joanna Wójcik , ilustracja do wiersza pt.„W czystości siła” 

 

Wyróżnienie otrzymali uczniowie z klasy 1 ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Sanoku, wychowankowie p. mgr Agnieszki Sośnickiej: 

Wiktor Kuropatwa 

Oktawian Czapla 

Michał Błaszczak  

Ksawery Kowalski 

Szymon Wojtanowski 

Patryk Nowak 

Każdy wykonał  pracę do wiersza pt. „Brudna rzeka”. 
 


