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Konkurs plastyczny
„ Wielkanocne pisanki ”

16 marca 2016 roku w Centrum Konferencyjno - Wystawienniczym w Zamku Książąt
Głogowskich odbyło się rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom
połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Konkurs zorganizowany został przez
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia
Nauczycieli oraz Dział Organizacji Wystaw, Wydawnictw

i Promocji w Muzeum

Archeologiczno – Historycznym w Głogowie. Przedmiotem konkursu były przestrzenne,
dowolnej wielkości jajka wielkanocne, wykonane i zdobione różnymi technikami.
Konkurs miał na celu:
- propagowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi,
- pobudzenie inwencji twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień
plastycznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
- poszerzenia wiedzy na temat sposobów zdobienia wielkanocnych jaj,
- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec tradycji związanych ze Świętami
Wielkiej Nocy,
- popularyzację twórczości uczniów z niepełnosprawnością intelektualnie.
Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
i odbywał się w następujących kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkoły podstawowej,
- uczniowie gimnazjum,
- uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.
W konkursie wzięło udział 64 uczestników, a prace zgłoszone do konkursu wykonane zostały
różnymi technikami plastycznymi. W realizację konkursu zaangażowało się 24 nauczycieli,
którzy objęli opieką artystyczną uczniów - służyli im radą i pomocą podczas wykonywania
prac konkursowych. Oceny prac plastycznych dokonano dnia 10 marca 2016 roku.
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Jury w składzie: Eryka Stolarska, Monika Romańska – Łopacińska i Agnieszka Filipczak
w trakcie oceny zwracało szczególną uwagę na oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie
materiałów oraz technik plastycznych. Jury po obejrzeniu prac plastycznych postanowiło
nagrodzić laureatów w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum,
szkoła ponadgimnazjalna oraz przyznać 12 wyróżnień.
Oto lista laureatów:
Szkoła Podstawowa:
I nagroda Jakub Chudziński
II nagroda Sandra Drąg
III nagroda Oskar Harłożyński
Wyróżnienia:
Krystian Składnik
Małgorzata Wawrzyniak
Kamil Olejniczak
Dominika Wasinkiewicz
Grażyna Auguścik
Kinga Dziura
Kuba Kula
Tomasz Drozd
Piotr Margazyn
Filip Hajduk
Weronika Szablicz
Gimnazjum:
I nagroda Magdalena Stusińska
II nagroda Patryk Lange
III nagroda Marcin Szulc
Szkoła Ponadgimnazjalna:
I nagroda Piotr Koliński
II nagroda Hubert Sadowski
III nagroda Justyna Majewska

PCPPP i DN
Ośrodek Doradztwa Metodycznego
67-200 Głogów ul. Jedności Robotniczej 38
e-mail: sekretariat @pcpppidn.eu
tel./fax (76) 833 32 11 (76) 838 42 93

‘
Wyróżnienie:
Mario Chudziński
Laureaci I, II, III miejsca oraz uczniowie wyróżnieni w konkursie otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe w postaci przyborów plastycznych, które zostały ufundowane przez
Starostę Głogowskiego Pana Jarosława Dudkowiaka, Prezydenta Miasta Głogowa Pana
Rafaela Rokaszewicza, Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie oraz
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PEN.
Pozostałym uczestnikom konkursu wręczone zostały dyplomy - podziękowania
za uczestnictwo w konkursie. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za udział w
konkursie, a zaproszonym gościom za przybycie na uroczystość. Zapraszamy do udziału w
kolejnych edycjach konkursu. Przepiękne prace zgłoszone do konkursu można obejrzeć na
wystawie pokonkursowej w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Głogowie.
Opracowała: Beata Cześniuk

