
KOMUNIKAT KONKURSU PLASTYCZNEGO ONLINE  

#wdomuniemanudy 

 

 

29 maja 2020 roku 

 

Jury konkursu w składzie: 

1. Martyna Stepan–Dworakowska, nauczyciel–instruktor plastyki Młodzieżowego Domu Kultury 

w Białymstoku 

2. Elwira Małyszko, nauczyciel–instruktor animacji i filmu Młodzieżowego Domu Kultury  

w Białymstoku 

3. Dominika Borys–Prus, nauczyciel–instruktor plastyki Młodzieżowego Domu Kultury  

w Białymstoku 

po obejrzeniu 38 prac postanowiło jednogłośnie przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

KATEGORIA RODZINNA 

Nagrodę otrzymują: 

 Jakub, Bartosz, Urszula i Kacper Półkośnik – za pomysł, rozmach, kreatywność i precyzję 

wykonania. 

 

KATEGORIA INDYWIDUALNA 

Kategoria I 

Nagrody otrzymują: 

 Adela Sadowska – za pomysł, wykonanie, estetykę pracy i widoczną radość tworzenia, 

 Krystian Sawicz – za niestandardowe podejście do formatu, malowniczy i poetycki efekt 

końcowy oraz wkład pracy, 

Wyróżnienie otrzymuje 

 Hanna Łukowska – za abstrakcyjne myślenie, wyobraźnię i czułość. 



Kategoria II  

Nagrodę otrzymuje 

 Alexander Repliński – za ogólny wyraz artystyczny, minimalizm, pomysłowość, odwagę w 

doborze materiałów i jakość podania (estetyczne zarejestrowanie pracy), 

Wyróżnienie otrzymuje 

 Krystyna Bogaczuk – za ogólny wyraz, nastrój pracy i dojrzałe potraktowanie perspektywy. 

 

Kategoria III 

Nagrody otrzymują: 

 Elena Dunda – za estetykę pracy, pomysł i twórcze podejście do akwareli, 

 Maciej Myśliński – za tajemniczą technikę, która oddaje nastrój pracy i świecącą rybę. 

Wyróżnienie otrzymuje  

 Karolina Michalak – za postawienie sobie trudnego zadania, jakim jest perspektywa 

w architekturze i ogólny wyraz pracy. 

 

W czwartek, 28 maja 2020 roku, Organizatorzy konkursu stwierdzili, że w głosowaniu na fanpagu 

Młodzieżowego Domu Kultury najwięcej głosów zebrały: 

 Krystyna Bogaczuk – 302 głosy, 

 Elena Dunda – 275 głosów, 

 Anna Czajkowska – 147 głosów, 

które otrzymają nagrody specjalne. 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, gratulujemy pomysłowości i  pięknych 

prac. Na podane adresy email zostaną przesłane pamiątkowe dyplomy. 

 

Opiekunów laureatów konkursu zapraszamy w dniach 8–30 czerwca 2020 roku w godzinach 

9.00–18.00 po odbiór dyplomów i upominków do Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, 

ul. Warszawska 79A (parter – portiernia). Nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji 

Organizatora.  

 


