
Protokół z obrad jury konkursu plastycznego pt. „Baśniowa Parada” z dnia 09.05.2017 

Konkurs trwał w terminie od 20.03 do 25.04.2017. Celem konkursu była promocja 

czytelnictwa, nabycie umiejętności plastycznego odniesienia się do treści literackich,  

kształtowanie wyobraźni artystycznej wynikające z doświadczeń nabytych podczas czytania 

oraz promocja biblioteki jako instytucji kulturotwórczej. 

Zasady uczestnictwa w konkursie określał regulamin zamieszczony na stronie organizatora. 

Konkurs miał charakter otwarty i skierowany był do wszystkich czytelników biblioteki bez 

względu na wiek. 

Zadaniem konkursowym było wykonanie kukiełki / lalki teatralnej  inspirowanej literaturą. 

Uczestnik mógł dostarczyć jedną kukiełkę / lalkę teatralną. 

Typ wykonanej lalki  był dowolny i zależał od wyboru autora (marionetka, pacynka, jawajka, 

lalka teatru cieni na kiju). Wielkość marionetki, jawajki, lalki na kiju nie mogła przekroczyć 50 

cm. 

Lalkę można było wykonać stosując dowolne materiały. 

Prace konkursowe oceniło jury w osobach: 

Aleksandra Liniany-Zejer, z-ca dyrektora PiMBP w Rybniku, przewodniczący jury: Lech 

Pierchała (artysta plastyk), Joanna Heliosz (bibliotekarz, instruktor – metodyk) Małgorzata 

Wojaczek (bibliotekarz, instruktor-metodyk) Klaudia Mańka (ekspert ds. tworzenia dekoracji, 

decoupage), Karolina Doliba (bibliotekarz). Jury oceniając prace kierowało się następującymi 

kryteriami: 

- oryginalność pomysłu 

- estetyka wykonania 

- różnorodność wykorzystanych materiałów 

- poziom trudności wykonania lalki adekwatny do wieku autora 

- samodzielność wykonania. 

Jury w ocenie prac brało pod uwagę wiek uczestnika oraz adekwatne do niego umiejętności 

plastyczno-manualne.  

Na konkurs napłynęło 28 prac. Wszystkie spełniały wymogi zawarte w regulaminie konkursu.  

W zmaganiach konkursowych uczestniczyły dzieci w wieku 2,5 do 8 lat. Powstała także praca 

zbiorowa autorstwa podopiecznych Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Lyskach.   

Ze względu na wyrównany poziom prac dostarczonych na konkurs jury przyznało następujące 

nagrody i wyróżnienia: 

Nagrody główne otrzymują: 

1. Jakub Małkuch, l. 6 za pracę „Czerwony kapturek” 

2. Emilia Walczak, l. 6 za pracę „Smok wawelski” 



3. Adam Zwoliński, l. 6 za pracę „Czarownica z komputera” 

4.          Laura Fojcik, l.6 za pracę „Czerwony Kapturek”. 

 

Wyróżnienia otrzymują: 

1. Dzienny Dom Senior „Wigor” w Lyskach za pracę „Smok” 

2. Wiktoria Fojcik, l. 5 za pracę „Syrenka Arielka” 

3. Karol Miera, l. 6 za pracę „Skarpetkowy potwór” 

4. Aleksandra Latusek, l. 6 za pracę „Calineczka” 

5. Agata Gruszka, l. 6 za pracę „Królowa śniegu” 

6. Zofia Czapla, l. 6 za pracę „Elsa”  

7. Patryk Styrczula, l.5 za pracę „Kopciuszek” 

8. Alicja Sperling, l. 8 za pracę „Czerwony kapturek”. 

Nagrody symboliczne, motywujące do dalszej pracy twórczej otrzymują: 

1. Nadia Sperling, l. 2,5 za pracę „Złota rybka” 

2. Hanna Suponik, l. 5 za pracę „Miś Uszatek” 

3. Kacper Baron, l. 6 za pracę „Kubuś Puchatek” 

4. Jakub Kolarczyk, l. 6 za pracę „Skarpetkowy potwór” 

5. Martyna Siwek, l. 4 za pracę „Mikołajka” 

6. Patryk Gruszka, l. 5 za pracę „Angry Birds” 

7. Kalina Dudek, l. 6 za pracę „Śpiąca Królewna” 

8. Anna Zielonka, l. 10 za pracę „Ostatni jednorożec” 

9. Maja Kwiatkowska, l. 5 za pracę „Hello Kitty” 

10. Igor Kuźnik, l. 5 za pracę „Żabka” 

11. Mateusz Nieszporek, l. 5 za pracę „Krecik” 

12. Olga Reś, l. 5 za pracę „Alicja w Krainie Czarów” 

13. Łukasz Sikora, l. 6 za pracę „Kopciuszek” 

14. Małgorzata Skiba, l. 5 za prace „Wayana” 

15. Maciej Smyczek, l. 5 za pracę „Kot w butach” 

16. Laura Kąsek, l. 5 za pracę „Pszczółka Maja”. 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpiło 11 maja 2017 w 

Bibliotece Głównej, Rybnik ul. Ks. J. Szafranka 7 o godz. 17.00. 


