
PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA VIII   EDYCJI
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„RYSOWANE WIERSZYKI”

   VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Rysowane wierszyki”, w związku
z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., przebiegała pod hasłem
„Przybyli ułani pod okienko”.

Cele konkursu zostały sformułowane w następujący sposób:

Ø włączenie się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,  poprzez udział
w konkursie;

Ø integracja środowisk szkolnych, klas integracyjnych, przedszkolnych;
Ø rozwijanie zamiłowania do prac plastycznych;
Ø zachęcanie do czytania lub słuchania czytanych dzieciom wierszy i bajek;
Ø odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dzieci;
Ø pobudzanie aktywności twórczej dzieci oraz  rozwijanie wrażliwości estetycznej;
Ø zwrócenie uwagi dzieci na wiersze i piosenki (pieśni) o charakterze patriotycznym.

   W konkursie wzięło udział 111 dzieci z jedenastu placówek oświatowo-wychowawczych
z województwa podkarpackiego. 43 prace zostały wykonane przez uczniów posiadających
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zilustrowano 59 wierszy, piosenek i pieśni
patriotycznych.
Oceny prac dokonało jury w składzie:
ü p. Katarzyna Baran – pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Rzeszowie, filia Nr 9 przy ul. Czackiego,
ü p. Agnieszka Pajęcka – nauczyciel SP-17,
ü p. Paulina Tutak – nauczyciel SP-17,
ü p. Renata Filipczak –Basara – nauczyciel SP-17,

Prace oceniano w ośmiu kategoriach.

Nagrody przyznano następującym osobom:

· Nikodem Bracławicz SP nr 2 w Gorzycach
op. p. Beata Kocur, ilustracja do pieśni „Hej, hej ułani”

· Oliwia Stachowicz PP nr 11 w Rzeszowie
op. p. Alina Wisłowska, ilustracja do wiersza Władysława Bełzy „Katechizm
polskiego dziecka”

· Robert Ksiądz SP nr 17 w Rzeszowie
op. p. Małgorzata Kwaśnik, ilustracja do wiersza M. Łaszczuk „Znak”

· Natalia Kurek SP nr 2 w Łańcucie
op. p. Jolanta Pacuła, ilustracja do wiersza Czesława Janczarskiego „Piękna jest nasza
ziemia”



· Marcelina Biało SP nr 2 w Gorzycach
op. p. Beata Kocur, ilustracja do wiersza Marii Kazimiery Sarnackiej „Ojczyzno”

· Oskar Czach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem
op. p. Elżbieta Kalemba, , ilustracja do wiersza Władysława Bełzy „Katechizm
polskiego dziecka”

· Dawid Kamiński SP nr 2 w Przeworsku
op. p. Renata Balawender, ilustracja do wiersza Władysława Bełzy „Ziemia rodzinna”

· Aleksandra Bednarczyk SP nr 12 w Rzeszowie
op. p. Edyta Maścidło-Sączawa, ilustracja do wiersza Wandy Chotomskiej „Twój
dom”

· Gaja Wojakowska SP nr 12 w Rzeszowie
op. p. Edyta Maścidło-Sączawa, ilustracja do pieśni „Przybyli ułani”

· Adam Such SP nr 17 w Rzeszowie
op. p. Iwona Ryndak, ilustracja do pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”

· Szymon Ferenc SP nr 17 w Rzeszowie
op. p. Iwona Ryndak, ilustracja do wiersza Edwarda Słońskiego „Ta, co nie zginęła”

· Paulina Węglarz SP nr 17 w Rzeszowie
op. p. Małgorzata Bober, ilustracja do wiersza Joanny Białobrzeskiej „Moja mała
Ojczyzna”

· Natalia Obirek Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
op. p. Marta Szałańska, ilustracja do wiersza Juliusza Słowackiego „W pamiętniku
Zofii Bobrówny”

· Maksymilian Szczypek SP nr 17 w Rzeszowie
op. p. Iwona Ryndak

· Maja Guzek SP nr 17 w Rzeszowie
op. p. Iwona Ryndak, ilustracja do wiersza Tadeusza Malczewskiego-Wiktorzaka
„Mały powstaniec”

· Dominik Hawranek SP nr 16 w Przemyślu
op. p. Aneta Wawrzyn, ilustracja do utworu „O warszawskiej syrence”

· Izabela Wojciechowska SP nr 17 w Rzeszowie
op. p. Agnieszka Gawlik, ilustracja do wiersza Władysława Bełzy „Katechizm
polskiego dziecka”

· Paweł Cebula SP nr 17 w Rzeszowie
op. p. Renata Filipczak-Basara, ilustracja do pieśni „Czerwone maki na Monte
Cassino”.

   Fundatorem nagród dla uczestników konkursu była Rada Rodziców SP-17, której
Organizatorki składają gorące podziękowanie.

   Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, odbędzie się 25 kwietnia 2018 r.
w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców
Podhalańskich w Rzeszowie.

   Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wielkiego zaangażowania, talentu
i pomysłowości, które wykazali przygotowując prace. Dziękujemy nauczycielom
i wychowawcom za pomoc w doborze wierszy, piosenek i pieśni patriotycznych, które zostały
zilustrowane przez dzieci.

Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas był również okazją do rozmów o historii
Polski, najważniejszych wydarzeniach z jej dziejów i lepszego przygotowania się do
obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.



Życzymy wszystkim dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w konkursach
organizowanych przez naszą szkołę.

Organizatorki:
Małgorzata Bober
Agnieszka Gawlik
Iwona Ryndak
Katarzyna Szczęch

Rzeszów, 25.04.2018r.


