
 
Będzin, dn. 18.12.2020 r. 

 
 

Protokół z posiedzenia komisji 

 w XXIII edycji Konkursu Grafiki Komputerowej „Malowanie na ekranie” 
 

 

 

Komisja w składzie: 

- p. Roman Goczoł - przewodniczący 

- p. Agnieszka Bąk 

- p. Ewelina Grad 

 

 

w dniu 18 grudnia 2020 r. postanowiła nagrodzić prace w XXIII edycji Konkursu Grafiki 

Komputerowej „Malowanie na ekranie”, w następujących kategoriach: 

 

I. Przedszkola oraz klasy 1-3 szkoły podstawowe 

II. Klasy 4 –6 szkoły podstawowe 

III. Klasy 7 -8 szkoły podstawowe  

 

Temat konkursu: Każdy człowiek rodzi się z dobrym sercem i swoistym talentem. Świat czeka na 

dary  naszego serca i zdolności. Pomyślmy, co chcemy dać innym ludziom, przyrodzie, światu. Może  

chcemy  pomagać  zwierzętom,  może  umiemy  rozśmieszać  innych  i  moglibyśmy  występować   

w teatrzyku dla  przedszkolaków,  a  może  chcemy zrobić  wspaniały  tort  dla  wszystkich 

samotnych,  biednych  ludzi,  wynaleźć ekologiczny system ogrzewania naszych domów, pomagać 

jako strażak, policjant, lekarz. Możliwości jest wiele... 

Namaluj za pomocą techniki komputerowej to,  co  chcesz dać światu i innym od siebie,  

np. zaprezentuj się jako opiekun zwierząt, muzyk dający koncert dla dzieci z Afryki, a może  

naukowiec pracujący w laboratorium nad lekarstwem. 

 
1. Przedszkola oraz klasy 1-3 szkoły podstawowej 

 

I MIEJSCE: 

Ksawier Palka, uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie 

opiekun: p. Mirosława Dzienia 

 

II MIEJSCE: 

Lea Pańczyszyn, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku 

opiekun: p. Celina Skibicka 

 

III MIEJSCE: 

Weronika Penk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku 

opiekun: p. Celina Skibicka 

 

Mikołaj Szymczyk, uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie 

opiekun: p. Mirosława Dzienia 

 

WYRÓŻNIENIE: nie przyznano 

 

 



II. Klasy 4-6 szkoły podstawowe 

 

I MIEJSCE: 

Bianka Trzęsicka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie 

opiekun: p. Małgorzata Kędzior 

 

II MIEJSCE: 

Magdalena de Costres, uczennica Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu 

opiekun: p. Marta Patyk 

 

III MIEJSCE: 

Sara Sekuła, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie 

opiekun: p. Ewa Krukowska 

 

WYRÓŻNIENIE: nie przyznano 

 

III. Klasy 7-8 szkoły podstawowe  

I MIEJSCE: nie przyznano 

II MIEJSCE: nie przyznano 

III MIEJSCE: nie przyznano 

WYRÓŻNIENIE:  

Adam Bochenek, uczeń Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie 

opiekun: p. Małgorzata Kędzior 

 

 

 

 

 

 


