
          KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE!!!  PUBLIKUJEMY WYNIKI 

80 lat temu prawie 22 tys. polskich obywateli – jeńców wojennych, więzionych w radzieckich           
łagrach zostało zamordowanych przez sowietów w ramach zaplanowanej bezwzględnej        
eksterminacji polskich elit – Zbrodni Katyńskiej.  

Z racji okrągłej rocznicy tych tragicznych wydarzeń Szkoła Podstawowa im. I.A. Zboińskiego            
w Kikole oraz Ośrodek Kultury Gminy Kikół przygotowali dla uczniów z terenu gminy             
Kikół trzy konkursy:  

1. Literacki konkurs historyczny „Gdyby Katyń się nie zdarzył” , 
2. Konkurs plastyczny na plakat „Co dla mnie oznacza Zbrodnia Katyńska”,  
3. Konkurs na prezentację multimedialną „Zbrodnia Katyńska – jak wielką stratę          

poniosło polskie społeczeństwo”.  

Celem przedsięwzięcia było upamiętnienie 80 rocznicy od popełnionej przez Rosjan na           
polskich oficerach Zbrodni Katyńskiej, a także realizacja projektu pn. „Ich służba trwa,  
a pamięć o Nich nie gaśnie”.  

W terminie do 15 maja br. drogą elektroniczną wpłynęło 31 prac z placówek oświatowych na               
terenie gminy Kikół.  

W dniu 25 maja 2020 r. oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:  

1. Falkowski Adam - przewodniczący komisji konkursowej  
2. Baranowska Małgorzata . - członek komisji konkursowej  
3. Kuczkowska Jolanta - członek komisji konkursowej  
4. Koralewski Damian - członek komisji konkursowej  
5. Chyzińska Elżbieta - członek komisji konkursowej 
6. Bogóski Zbigniew - członek komisji konkursowej 

Komisja dokonała oceny prac biorąc pod uwagę: samodzielność wykonywania pracy, 
pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu.  

Po przeprowadzeniu analizy prac, wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach  :  

Konkurs plastyczny  

W kategorii kl. IV-VI szkoły podstawowe 

1. Nowiński Bartosz  
2. Krakowska Oliwia 
3. Wieczyńska Kaja  

Komisja przyznała również wyróżnienia :  



1. Jabłońska Agata  
2. Gołębiowska Antonina  
3. Wieczyńska Nikola 
4. Malinowski Filip  
5. Bonowicz Wiktoria 
6. Grochocka Zofia  
7. Gładkowska Maja  

W kategorii kl. VII-VIII szkoły podstawowe 

1. Ex aequo  dwa I miejsca dla Znanieckiej Amelii oraz Korbeckiego Jakuba  

2. Wójcik Ewelina  

3. Niewiadomska Karolina  

Konkurs multimedialny  

W kategorii kl. IV-VI szkoły podstawowe 

1. Gołębiowska Antonina  
2. Bartosz Agnieszka  
3. Rosłonowska Iga 
4. Wyróżnienie – Kubiak Natalia  

W kategorii kl. VII-VIII szkoły podstawowe 

1. Adwentowicz Marcel 
2. Gajewska Natalia  
3. Bugdalski Kacper  
4. Wyróżnienie – Gutmańska Patrycja  

Konkurs literacki  

W kategorii kl. VI-VIII szkoły podstawowej  

1. Ex aequo dwa 1 miejsca Burak Aleksandra oraz Sękowska Nikola  
2. Hass Gabriela  

Laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy za udział w konkursie, które           
zostaną wręczone na spotkaniu podsumowującym nasze konkursy. O terminie         
spotkania poinformujemy w najbliższym czasie.  

Jury oraz organizatorzy dziękują uczniom za wykonanie twórczych prac, a nauczycielom za            
sprawowanie opieki nad uczestnikami. 
Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów i rozwijania        
zainteresowań plastycznych, multimedialnych oraz literackich.  



 


