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Stargard Szczeciński, 19.12.2014 r. 

 

PROTOKÓŁ 

 
Konkurs plastyczny inspirowany twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  

 

Książnica Stargardzka i II Liceum Ogólnokształcące 
 

 

JURY: 

PRZEWODNICZĄCY        Beata Śpiechowicz 

CZŁONKOWIE Małgorzata Janowicz 

 Maria Gąssowska  

 Bożena Waszak 

 Anna Puchała  

 

W konkursie wzięło udział 58 wykonawców indywidualnych ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze Stargardu Szczecińskiego i powiatu stargardzkiego. 

 

Ocena Konkursu – wyróżnienia, poziom artystyczny, uwagi, wnioski merytoryczne oraz 
wnioski organizacyjne. 

 16 grudnia 2014 roku zebrała się komisja, która wyłoniła zwycięzców w konkursie 
plastycznym inspirowanym twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Organizatorami konkursu 
byli Książnica Stargardzka i II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida  
w Stargardzie. Jest to już VIII edycja tegoż konkursu. 
 Na konkurs nadesłano 58 prac, w tym: 16 prac w kategorii szkół podstawowych, 17 prac w 
kategorii gimnazjów, 25 prac w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Udział wzięły szkoły: 
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Stargardzie Szczecińskim 
- Szkoła Podstawowa w Sownie 
- Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim 
- Gimnazjum Publiczne w Dolicach 

/ nazwa konkursu/ 

/organizator/ 



- Publiczne Gimnazjum w Marianowie 
- I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim 
- II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim 
- Technikum Zawodowe nr 3 w Stargardzie Szczecińskim  
- Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim 
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie Szczecińskim 
 Ogółem przyznano 16 nagród. Poziom prac był zadowalający. 

W kategorii szkół podstawowych spośród 16 prac wyłoniono 3 miejsca oraz przyznano trzy 
wyróżnienia. W pracach wykorzystano różne techniki plastyczne, co świadczy o kreatywności 
młodych twórców i ich zaangażowaniu. Pierwsze miejsce przyznano pracy twórcy, który pomimo 
młodego wieku wykazał się wielką wrażliwością i doskonale uchwycił symboliczny sens wiersza. 
Drugie miejsce zajęła praca, w której autorka uchwyciła nostalgiczność i liryzm utworu Baczyńskiego 
w widoku latarni na pięknym, ciemnym morzu. Widać w tej pracy operowanie perspektywą                           
i świadome posługiwanie się kolorem. Trzecie miejsce przyznano pracy odwołującej się do Starego 
miasta, gdzie interesująco zostały uchwycone jego elementy. Trzy równorzędne wyróżnienia 
przyznano ze względu na zbliżony, dobry poziom wykonania prac. 
 W kategorii szkół gimnazjalnych spośród 17 prac komisja przyznała 3 miejsca i dwa 
wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajęła praca, w której twórca w sposób bardzo realistyczny  
i precyzyjny ukazał grozę wojny przedstawioną w wierszu „Elegia o…(chłopcu polskim)”.  
W podobnej konwencji utrzymana jest praca oceniona przez komisję jako drugie miejsce. Trzecie 
miejsce to praca ukazująca symbolikę  „rozerwanej” młodości, którą przerwała wojna. Interesujące 
jest w tej pracy wykorzystanie kolorów oraz podkreślenie osoby żołnierza. Przyznane zostały także 
dwa równorzędne wyróżnienia. Obie prace wykonane są za pomocą kreski i utrzymane w tonacji 
szarości. 
 Spośród 25 prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych nagrodzono 4 prace (są dwa miejsca 3),                 
i dwa wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajęła praca, która wywarła duże wrażenie na oceniających. Jest 
to malarska opowieść do wiersza „Noc samobójcza”. Bardzo dobrze oddaje ona klimat wiersza                        
i wprowadza odbiorcę w świat groteskowej atmosfery. Praca niesie ogromny ładunek emocji, który 
udzielił się członkom komisji.  Drugie miejsce zajęła praca, będąca oryginalnym podejściem do 
tematu. Autor pracy wykazał się przede wszystkim techniką, w której została wykonana praca. Należy 
podkreślić, że jest to jedyna praca wykonana w tej postaci, przez co jeszcze bardziej się wyróżnia. 
Komisja przyznała dwa trzecie miejsca, gdyż obie prace wykonane zostały na podobnie dobrym 
poziomie. Trzecie miejsce zajęła praca symboliczna i bardzo staranna. Precyzyjnie narysowany orzeł 
i postrzępiona flaga nadały owej pracy symboliczny wyraz. Druga praca, która zajęła trzecie miejsce 
to smutek i radość w jednym. Obraz poważnej kobiety o pięknych, niespokojnych oczach 
wyrażających smutek i pomarańczowych włosach, które szybko zmieniają swą barwę przechodzącą w 
szarość. Praca ta zawiera w sobie głęboką ekspresję. Na uwagę w tej kategorii zasługują też dwie 
prace wyróżnione. Jedna to kolaż symboliczny, a druga to precyzja ołówka. 



NAGRODZENI W KONKURSIE: 
Szkoły podstawowe: 

I miejsce – Katarzyna Małecka kl.  IV C  SP 5 

II miejsce – Natalia Kaczmarek kl. V F  SP 5 

III miejsce – Kinga Korosteńska kl. V F  SP 5 

Wyróżnienia  –Zuzanna Dziedzic kl. IV B  SP 5 

  - Kacper Dziedzic kl. IV B SP 5 

  - Maja Jędro  kl. V F SP 5 

Szkoły gimnazjalne: 

I miejsce – Dominika Borowska kl. II B  Gimnazjum nr 1 

II miejsce – Urszula Kosek  kl. II C  Gimnazjum nr 1 

III miejsce – Sara Kupis  kl. II A  Gimnazjum nr 1 

Wyróżnienia – Laura Łukomska kl. III D  Gimnazjum Publiczne w Dolicach 

  - Sylwia Szunejko kl. I  Publiczne Gimnazjum w Marianowie 

Szkoły ponadgimnazjalne: 

I miejsce – Nikola Boruk kl. I E  II LO 

II miejsce – Wiktor Sapiński kl. II TI ZS nr 1 

III miejsce – Paulina Eggest kl. II F  II LO 

III miejsce – Weronika Zdulska kl. I E II LO 

Wyróżnienie - Piotr Czerniec kl. II B Centrum Kształcenia Ustawicznego 

  - Piotr Idziński kl. III A Centrum Kształcenia Ustawicznego   

   

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący: Członkowie: 

 


