Bydgoszcz, 15.11.2014 r.

Protokół
z posiedzenia Jury X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Miniatura Bożonarodzeniowa. Motyw Szopki w Kartkach Świątecznych
i Ceramice”

W dniu 15.11.2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy
odbyło się posiedzenie Jury X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Miniatura
Bożonarodzeniowa. Motyw Szopki w Kartkach Świątecznych i Ceramice”.
Od tego roku na konkurs oprócz kartek świątecznych nadsyłać można było
prace z ceramiki – stąd wcześniejsza nazwa „Bożonarodzeniowa Kartka
Świąteczna” została zmieniona na „Miniaturę Bożonarodzeniową”. Zależało nam
na odświeżeniu konkursu, który ma już 10-letnią tradycję i innym spojrzeniu
na tematykę Bożego Narodzenia, dlatego w tym roku określony został po raz
pierwszy motyw przewodni konkursu - szopka bożonarodzeniowa. W kolejnych
latach ustalane zostaną inne motywy przewodnie konkursu. W 2015 r. tematem
konkursu będą motywy sztuki ludowej w kartkach świątecznych i ceramice.
Prace przygotowali uczniowie, wychowankowie ze szkół, szkół integracyjnych,
placówek wychowania pozaszkolnego oraz podopieczni ośrodków terapeutycznych
i klubów osób niepełnosprawnych z Częstochowy, Tucholi, Mogilna, Świecia, Łodzi,
Bydgoszczy. Na konkurs wpłynęły 134 prace, w tym 131 kartek świątecznych i 3
prace z ceramiki.
Kartki świąteczne wykonano w technikach malarskich, rysunkowych
z zastosowaniem farb, pasteli olejnych i suchych, przy użyciu kredek, ołówków,
pisaków czy stosując techniki mieszane typu collage, wydrapywania,
z wykorzystaniem suszonych liści, mchu, wycinanek, wydzieranek oraz elementów
wykonanych w technice origami.
Z ceramiki nadesłano prace przestrzenne oraz płaskorzeźbę wypalone
na biskwit. Pomimo małej liczby nadesłanych prac jury doceniło ich autorów.
Uczestnicy konkursu wykazali się pomysłowością oraz starannością wykonania,
każda praca była zdobiona farbami.
Na tegoroczny konkurs nie nadesłano prac tworzonych w graficznych
programach komputerowych. Jury zwróciło szczególną uwagę na ekspresję
i wyraz artystyczny prac najmłodszych uczestników konkursu.

Decyzją jury w składzie:
Art. Plastyk - p. Henryk Kłosiński – przewodniczący
Art. Plastyk – p. Waldemar Malinowski
p. Małgorzata Lewandowska - sekretarz
nagrodzono łącznie 17 prac przyznając autorom kartek świątecznych i ceramiki
nagrody oraz wyróżnienia.
Dla kartek świątecznych jury przyznało nagrody w pięciu kategoriach wiekowych
ustanawiając dodatkową, nieuwzględnioną w regulaminie, kategorię dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie:






Przedszkole
Klasy I – III szkoły podstawowej
Klasy IV – VI szkoły podstawowej
Gimnazjum
Osoby niepełnosprawne

Przedszkole
 NAGRODA – Zofia Szocik 5 lat, MDK nr 2 w Bydgoszczy
 NAGRODA – Gracjan Majewski 6 lat, MDK nr 2 w Bydgoszczy

Szkoła podstawowa klasy I – III







NAGRODA – Maja Szczepańska 6 lat kl. I , MDK w Częstochowie
NAGRODA – Amelia Świętkowska 9 lat, ZS nr 14 w Bydgoszczy
NAGRODA – Zuzanna Chodera 7 lat, MDK nr 2 w Bydgoszczy
NAGRODA – Miłosz Stępień 8 lat, MDK w Częstochowie
WYRÓŻNIENIE - Kalina Jakubska 6 lat kl. I, MDK w Częstochowie
WYRÓŻNIENIE - Daniela Godzisz 9 lat, MDK w Częstochowie

Szkoła podstawowa klasy IV – VI




NAGRODA – Marcelina Wilczewska 11 lat, SP nr 12 w Bydgoszczy
NAGRODA – Kajetan Krzyśka 11 lat, SP nr 12 w Bydgoszczy
NAGRODA – Dawid Urbaniak 12 lat, SP nr 12 w Bydgoszczy

Gimnazjum


NAGRODA – Magda Geściak 15 lat, MDK nr 2 w Bydgoszczy

Osoby niepełnosprawne


NAGRODA za 2 prace – Emilia Banachowicz 36 lat, Centrum Zajęć
Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, Klub Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Marzenia”

PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE
NAGRODY

Zosia Szocik

Gracjan Majewski

Amelia Świętkowska

Maja Szczepańska

Zuzanna Chodera

Miłosz Stępień

Marcelina Wilczewska
Kajetan Krzyśka

Emilia Banachowicz

Magda Geściak

Dawid Urbaniak

Emilia Banachowicz

Paweł Słomski
Kornelia Kin

WYRÓŻNIENIA

Daniela Godzisz
Kalina Jakubska

Michał Zdunek
Michał Jaroszewicz

Konkurs zrealizowano dzięki pomocy firm, instytucji oraz osób prywatnych:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Toyota Bydgoszcz JAWORSKI AUTO SP. Z O.O.
Księgarnia „Enigma” w Bydgoszczy - sieć księgarń TAK CZYTAM
Forma Ceramika
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
MetLife S.A. Marek Świętkowski
Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2
Sponsorzy anonimowi

Wszystkim Sponsorom serdecznie dziękujemy!

…………………………………………………………………………………………………..

Bydgoszcz, 1.12.2014 r.

Sprawozdanie
z finału X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Miniatura
Bożonarodzeniowa. Motyw Szopki w Kartkach Świątecznych i Ceramice”

W dniu 29 listopada 2014 r. o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2
odbył się wernisaż połączony z wręczeniem nagród laureatom X Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Miniatura Bożonarodzeniowa. Motyw Szopki w Kartkach Świątecznych
i Ceramice”.
Finał konkursu rozpoczęli Pan Adam Łętocha - Dyrektor Młodzieżowego Domu
Kultury nr 2 z Panią Bogną Wojciechowską-Blachowską - prowadzącą spotkanie, którzy
powitali laureatów, ich opiekunów oraz pozostałych gości.
Pani Bogna Wojciechowska-Blachowska przybliżyła ideę konkursu, opowiedziała
o technikach, w których wykonano prace, kategoriach wiekowych, w których je oceniono
oraz placówkach, które wzięły udział w konkursie. Zwróciła uwagę na nową formułę
konkursu - od tego roku na konkurs oprócz kartek świątecznych nadsyłać można było prace
z ceramiki, a wcześniejszą nazwę „Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna” zastąpiła
„Miniatura Bożonarodzeniowa”. Określony został po raz pierwszy motyw przewodni
konkursu - szopka bożonarodzeniowa. W kolejnych latach określany będzie inny jego
motyw przewodni. W 2015 roku tematem konkursu będą motywy sztuki ludowej w kartkach
świątecznych i ceramice.
Pan Dyrektor razem z Panią Marleną Zabłocką – instruktorką ceramiki wręczyli
laureatom dyplomy, nagrody oraz foldery z fotografiami prac nagrodzonych w tegorocznym
konkursie.
Po wręczeniu nagród Laureaci Konkursu uwiecznieni zostali na wspólnej fotografii.
Prowadząca spotkanie podziękowała Sponsorom - fundatorom nagród. Doceniła
wysiłek nauczycieli, którzy przygotowali tegoroczny finał konkursu – Pani Małgorzacie
Lewandowskiej – głównemu organizatorowi konkursu, autorce dyplomów i folderów
dla Laureatów, Paniom: Jolancie Kotlarek i Marlenie Zabłockiej, które przygotowały
wystawę i oprawę plastyczną imprezy.

Podczas wernisażu rozpoczęto sprzedaż nadesłanych kartek świątecznych. Dochód
ze sprzedaży kartek, jak każdego roku, przeznaczony zostanie na cele charytatywne.
Wszyscy

uczestnicy

wernisażu

zostali

zaproszeni

na

spektakl

zimowy

„Dziewczynka z zapałkami” na motywach baśni H. Ch. Andersena. Spektakl zaprezentowały
dzieci z koła teatralnego pod kierunkiem Pani Wiolety Górskiej-Nowik.
Obu spotkaniom - wystawie i spektaklowi towarzyszył słodki poczęstunek.
Większość prac nadesłanych na tegoroczny konkurs razem z pracami nagrodzonymi
obejrzeć można w Galerii Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 do 8 grudnia b.r. W dniach
od 9 grudnia do 7 stycznia 2015 r. wystawa pokazana będzie w Księgarni „Enigma”
przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy!

