
 WYNIKI XXIII  WOJEWÓDZKIEGO  

KONKURSU 

PLASTYCZNO – LITERACKIEGO 
 

pt. „Czym jest dla mnie dobro, prawda, 

piękno?” 

 
 
  
 
 
 
     Na konkurs wpłynęło aż 242 prace, w tym 103 w kategorii klas I – IV i 139  

w kategorii klas V – VIII. Liczba prac i zasięg miast w województwie, do 

których informacja o konkursie dotarła,  bardzo miło nas zaskoczyły. Cieszymy 

się, że po raz kolejny temat przypadł do gustów uczestników. Temat nie był 

prosty i jednoznaczny. Jego interpretacja przez uczniów różnych szkół i klas 

była bardzo różnorodna. Niektórzy piękna upatrywali w przyrodzie. Inni 

skupiali się na prawdzie. Zdarzały się też prace odnoszące się do autorytetów, co 

bardzo nas ucieszyło. Było też nawiązanie do wojny w Ukrainie. 

    Czasem praca plastyczna była piękna, a wiersz nieadekwatny do rysunku. I 

odwrotnie. Niektóre wiersze były kunsztem poetyckim, za to praca plastyczna 

niekoniecznie. Stąd u jury mnóstwo wątpliwości. 

   Jednakże wysoki poziom i zaangażowanie uczestników i opiekunów sprawiło, 

że ostateczna decyzja potrzebowała czasu na jej podjęcie.  

   Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a laureatom 

gratulujemy. Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnych edycjach 

naszego konkursu.  

Nagrody i dyplomy dowieziemy lub wyślemy pocztą    

                                                                     Organizatorki: 

                                                                 mgr Monika Najda 

                                                                 mgr Marzena Michaliszyn 

                                                                 mgr Sandra Caban 



 

 

 

KLASY  I – IV 

I MIEJSCE – Zuzanna Dąbek ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowskich 

Górach 

II MIEJSCE – Zuzanna Galon z Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych  

w Zabrzu 

III MIEJSCE – Wiktoria Burlikowska ze Szkoły Podstawowej nr 5  

w Gliwicach 

WYRÓŻNIENIE – Zuzanna Garlewska ze Szkoły Podstawowej nr 1  

w Orzeszu 

WYRÓŻNIENIE – Kinga Szwanda ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Orzeszu – 

Gardawicach 

 

KLASY V – VIII 

I MIEJSCE – Iga Rencz  ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach 

II MIEJSCE – Zofia Konieczniak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Myszkowie 

III MIEJSCE – Kornelia Macioł ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Katowicach 

WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Miozga ze Szkoły Podstawowej  

w Chechle  

WYRÓŻNIENIE – Hanna Plasun ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach 

 


