
 

 

Protokół z XXI szkolnego Konkursu malarsko-rysunkowego " PRACA WAKACYJNA " - 2017 
 
 
         XXI  Konkurs  " Praca wakacyjna " - 2017  zgromadził 23 autorów. Autorzy przedstawili 45 
prac w różnych technikach malarskich i rysunkowych. W tym roku ekspzycja prezentowała się 
nader skromnie. W trudnych warunkach termomodernizacji, permanentnego remontu, stosunkowo 
niewielu uczniów zdecydowało się wziąć udział w wystawie. Wystawę zdominowały prace 
niewielkich formatów, w dużej mierze o charakterze odtwórczym. Niektóre techniki, odnoszące  
sukcesy we wcześniejszych konkursach " Praca wakacyjna ", takie jak np grafika, nie były w ogóle 
reprezentowane w tym roku. 
         Cieszyć może natomiast fakt, iż w konkursie wzięło udział wielu uczniów z klas młodszych. 
Należą im się wielkie gratulacje za odwagę i decyzję wzięcia udziału w tym naszym, szkolnym, 
przedsięwzięciu.  
         Jurorzy pracowali indywidualnie przez parę dni. Do pracy w sądzie konkursowym, prócz 
nauczycieli przedmiotu Rysunek i malarstwo, zostały zaproszone jeszcze dwie osoby. Ostatecznie 
skład Jury przedstawiał się następująco : art. plastyk Przemysław Sławiński, art. plastyk Sławomir 
Nitendel, art. plastyk Aleksandra Biedka, art. plastyk Marta Szarek i art. plastyk Robert Dudek.  
         Werdykt Jury jest syntezą pięciu indywidualnych spojrzeń, pięciu wrażliwości.  
Zauważono, doceniono i nagrodzono prace następujących autorów : 
 
 
 
        PIERWSZĄ NAGRODĘ  w dziedzinie RYSUNKU otrzymał uczeń   kl. III b  JAKUB KMIECIK. 
        DRUGĄ NAGRODĘ  w dziedzinie RYSUNKU otrzymał uczeń   kl. IV b  DOMINIK MATYS. 
        TRZECIĄ NAGRODĘ  w dziedzine RYSUNKU otrzymała uczennica   kl. IV b                             
JAGODA ADAMEK. 
 
        W dziedzinie MALARSTWA , PIERWSZĄ NAGRODĘ  otrzymała uczennica   kl. IV b 
PATRYCJA  PIETRZYK. 
        DRUGĄ NAGRODĘ  w dziedzinie  MALARSTWA  otrzymała uczennica  kl. III  JADWIGA 
VAN        LOGT. 
        TRZECIĄ NAGRODĘ w dzidzinie MALARSTWA  otrzymała uczennica   kl. III  ANNA KRÓL 
        a WYRÓŻNIENIE uczennica   kl. IV a  IWONA SAMEK. 
 
NAGRODĘ DYREKTORA DO SPRAW ART. otrzymała uczennica. kl. III  ANNA KRÓL 
 
 
 
        Nagrody zostały ufundowane przez Panią Dyrektor do spraw art. , osoby prywatne, oraz 
opiekuna projektu.  
 
 
                                                                                    Opiekun projektu  " Praca wakacyjna " -  2017 
 
                                                                                                    Robert Dudek 


