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Protokół 

z posiedzenia komisji konkursowej „Odrą Malowane” w dniu 5 lipca 2017 r. 

Komisja w składzie: 
- Jakub Mączyński  
- Edward Nycz (przewodniczący) 
- Elżbieta Setnicka   
- Piotr Zdanowicz  
- Halina Bulanda (sekretarz)  

 

Stwierdza, że na konkurs plastyczno-fotograficzny „Odrą Malowane”, zorganizowany przez TZK 

pod patronatem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Prezydent Miasta Kędzierzyn-

Koźle, wpłynęło razem 98 prac plastycznych i fotograficznych w różnych kategoriach 

wiekowych, autorstwa 98 osób. 

Prace plastyczne –ogółem 51  
 w tym: 

✓ w kategorii wiekowej do lat 10    -   9 prac 
✓ w kategorii wiekowej od 11do 15 lat    - 39 prac 
✓ w kategorii wiekowej powyżej 15 lat    -   3 prace 

Prace fotograficzne - -ogółem 47  
 w tym: 

✓ w kategorii wiekowej od 11 do 15 lat   - 23 prace 
✓ w kategorii wiekowej powyżej 15 lat  - 24 prace 

 

KOMISJA PRZYZNAŁA NASTĘPUJĄCE NAGRODY: 

 

W DZIEDZINIE PRAC PLASTYCZNYCH NAGRODZONO: 

✓ w kategorii wiekowej do lat 10   
 

- „Bez tytułu” aut. Krzysztof Jakubowski (praca wykonana pod kierunkiem Joanny Ligęzy – PSP 
nr 1). 
Autor otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości 200zł 

 
✓ w kategorii wiekowej od 11 do 15 lat  

 
I nagroda  
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- „Nadodrzańska pocztówka” – aut. Emilia Piątek (praca wykonana pod kierunkiem Marzeny 
Serwan-Kazanowskiej, ZSM K-K nr 1)  
Autorka otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości 200 zł 
 
dwie równorzędne II nagrody: 
 
- „Zachód słońca nad Odrą” aut. Natalia Tomanek (praca wykonana pod kierunkiem Klaudii 
Młynarczyk, ZS-P w Cisowej). 
- „Dolina Odry” – aut. Zofia Kochańska (praca wykonana pod kierunkiem Małgorzaty Szczygieł-
Pander, PG w Cisku). 
Autorki nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe w wysokości 150 zł każda. 
 

✓ w kategorii wiekowej powyżej 15 lat  
 

I nagroda  

- „Widoki Odry” – aut. Sandra Sasiela (praca wykonana pod kierunkiem mgr Anny Florczak, PG 

nr 1). 

Autorka otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości 200 zł. 

 

dwie równorzędne II nagrody: 

- „Bez tytułu” – aut. Zuzanna Goluch (praca wykonana pod kierunkiem Marzeny Serwan-

Kazanowskiej, ZSM K-K nr 1).   

- „Krajobraz odrzański”, aut. Paulina Śmigiel (praca wykonana pod kierunkiem Lilianny 

Ceglarskiej, ZS /Sławięcice/ nr 3).  

Autorki nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe w wysokości 150 zł każda. 

 

Ponadto jury postanowiło wyróżnić prace:  

- „Most nad Odrą” aut. Katarzyna Kunkel (praca wykonana pod kierunkiem mgr Klaudii 

Młynarczyk, ZS-P w Cisowej), 

- „Odrzańskie wybrzeże” – aut. Amelia Szweda (praca wykonana pod kierunkiem mgr Anny 

Florczak, PG nr 1), 

- „Odra nocą” – aut. Julia Rosenhof (praca wykonana pod kierunkiem mgr Klaudii Młynarczyk, 

ZS-P w Cisowej),  

- „Odrzański zakątek” – aut. Patrycja Ceda (praca wykonana pod kierunkiem mgr Małgorzaty 

Szczygieł-Pander z PG w Cisku), 
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- „Rankiem nad Odrą” – aut. Marta Jahn (praca wykonana pod kierunkiem mgr Marzeny 

Serwan-Kazanowskiej z PG nr 3), 

- „Zachód słońca nad Odrą” – aut. Laura Bulga (praca wykonana pod kierunkiem mgr Doroty 

Rzytki, PSP w Łanach),  

- „Tajemnice Odry” – aut. Daniel Szynol (praca wykonana pod kierunkiem mgr Małgorzaty 

Szczygieł-Pander, z PG w Cisku), 

- „Odrą malowane” aut. Natalia Chwin (praca wykonana pod kierunkiem mgr Anny Tobias, 

ZSM nr 5) 

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe w wysokości 100 zł każda.  

 

W DZIEDZINIE PRAC FOTOGRAFICZNYCH PRZYZNANO 6 RÓWNORZĘDNYCH 

NAGRÓD: 

w kategorii wiekowej od 11 do 15 lat  

- „Nocna iluminacja” – aut. Natalia Urbaniak (praca wykonana pod kierunkiem Izabeli 

Drajewicz, PG nr 4). 

- „Krajobraz nad Odrą” – aut. Karolina Wanat (praca wykonana pod kierunkiem Joanny 

Magury, PZSP Koźle Rogi).  

Autorki nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe w wysokości 200 zł każda.  

 

w kategorii wiekowej powyżej 15 lat  

- „Odra – Koźle 2” – aut. Zygfryd Jurek,  

- „W porannym słońcu” – aut. Anna Wiśniewska,  

- „Złota promenada” – aut. Krzysztof Brudnowski,  

- „Razem w nieznane” – aut. Natalia Szefer (praca wykonana pod kierunkiem Agnieszki 

Majewskiej ZS nr 3 /Sławięcice/).  

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe w wysokości 200 zł każda. 

 

 


