
 

                                      

Wyniki Powiatowego Przeglądu Patriotycznego                               

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” 

kategoria: plastyka 

5 listopada 2014 r. Komisja Konkursowa w składzie: 

 

 Ewa Rakoczy – studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uprawia 

malarstwo sztalugowe, grafikę książkową oraz sztukę użytkową (malowanie 

jedwabnych tkanin, projektowanie ubiorów). Ponad 30 lat prowadziła pracownię 

malarstwa w Pałacu Młodzieży w Warszawie, odnosząc wiele sukcesów w pracy            

z dziećmi i młodzieżą;  

 Magdalena Pustoła  – plastyk, pedagog, instruktor  GCK;  

 Jacek Gradus – członek Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im. VII Pułku 

Lansjerów Nadwiślańskich  

 

spośród zgłoszonych prac, wytypowała następujących laureatów: 

 
kategoria szkoły podstawowe (kl. I-III): 

 

 I miejsce: Maryla Brzezińska, Szkoła Podstawowa w Mariance, opiekun: Anastazja 

Kąca 

 – Za realistyczne przedstawienie historii, całościowe wykończenie rysunku, 

poprawną kompozycję 

 II miejsce: Jakub Borowy, Szkoła Podstawowa w Mrozach, opiekun: Hanna Miller               

-Wąsowska 

– Za ciekawe przedstawienie zwycięstwa nad faszyzmem - krzyż niemiecki zalewany 

przez flagę polską i gwiazdę radziecką 

 III miejsce: Krystian Tkaczyk, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinach, opiekun: 

Jolanta Sęktas 

– Za temat, ciekawą kompozycję, realne przedstawienie sytuacji 

 wyróżnienia:  

Michalina Kąca, Szkoła Podstawowa w Mrozach, opiekun: Hanna Miller               -

Wąsowska 

– Za nastrojowość pracy, ekspresję i ciekawą kompozycję 

 Aleksandra Szołdra, Szkoła Podstawowa w Mariance, opiekun: Anastazja Kąca 

 – Za przedstawienie konia w ruchu, ogólne wrażenia estetyczne 

 

kategoria szkoły podstawowe (kl. IV-VI): 

 I miejsce: Paulina Wojtasik, Szkoła Podstawowa w Mrozach, opiekun: Urszula 

Rozbicka 

– Za ciekawą technikę, nastrojowość pracy, pomysł i konsekwencję w prowadzeniu 

tematu 

 



 II miejsce: Łucja Sawicka, Szkoła Podstawowa w Mrozach, opiekun: Urszula 

Rozbicka 

– Za wierne przedstawienie sytuacji, całościowe wykończenie pracy, malarsko 

potraktowany temat 

 III miejsce: Maja Leszczyńska, Szkoła Podstawowa w Kałuszynie, opiekun: Wanda 

Stryczyńska 

- Za wierne przedstawienie tematu, postaci z tamtego czasu, narracyjne 

potraktowanie tematu. 

 Wyróżnienie:  Urszula Olszewska, Szkoła Podstawowa w Grodzisku, opiekun: 

Karolina Olińska 

– Za efekt przedstawienia wybuchu w pracy, ciekawą technikę wykonania (rysunek 

niedokończony, zły dobór barw munduru żołnierza – barwy maskujące weszły 

później, a w Armii Polskiej dopiero po wojnie). 

 

 

 

kategoria gimnazja i szkoły średnie: 

 

 I miejsce: Dominika Szuba, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku 

Mazowieckim, opiekun: Diana Gajc-Piątkowska 

– Za kompozycję, temat i nastrój w pracy, bardzo malarska praca 

 II miejsce: Michalina Stojak, Gimnazjum w Zespole Szkół w Siennicy, opiekun: Kamila 

Gruba 

– Za ogólne wrażenie estetyczne, nastrój w pracy i technikę 

 III miejsce: Magdalena Dobosz, Gimnazjum w Mrozach, opiekun: Elżbieta Wąsowska 

– Za rysunek konia w ruchu 

 wyróżnienie: Artur Kłosiński, Z Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku 

Mazowieckim, opiekun: Diana Gajc-Piątkowska 

– Za technikę, kompozycję i ciekawy pomysł → bardziej na plakat lub okładkę książki 

 

 

Serdecznie gratulujemy!  

Wręczenie nagród odbędzie się podczas finału konkursu– 9 listopada od godz.16.00 

 

 

 


