
 
 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych  
im. T. Makowskiego w Łodzi 

 

 
 

 
Protokół z posiedzenia jury 

 
 

 W dniu 17 maja 2019 roku jury w składzie: 
 
- mgr Paweł Nowakowski, wicedyrektor ds. artystycznych; 
- mgr Agnieszka Wesołowska, nauczycielka rzeźby; 
- Anna Walczak, uczennica klasy IIIA Liceum Plastycznego;  
- Oliwia Stępień, uczennica klasy IIB Liceum Plastycznego;  
- Zofia Safinowska, uczennica klasy IIB Liceum Plastycznego 
 
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w dwunastej edycji Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży 
„Mały Makuś”: 
 
a) kategoria wiekowa 7-10 lat: 
- I miejsce: Iga Jaskólska (27 pkt); 
- II miejsce: Julia Lumpe  (16 pkt); 
- III miejsce: Marta Pawłowska (9 pkt); 
- wyróżnienie dla Agaty Mijas (4 pkt); 
- wyróżnienie dla Marcela Cichego (4 pkt); 
 
b) kategoria wiekowa  10-14 lat: 
- I miejsce: Maksym Ornaf (16 pkt); 
- II miejsce: Zuzanna Gibasiewicz i Matylda Lotka (11 pkt); 
- III miejsce: Karina Diakhate (9 pkt); 
- wyróżnienie dla Julii Frontczak (8 pkt); 
- wyróżnienie dla Małgorzaty Wróblewskiej (6 pkt); 
- wyróżnienie dla Mai Krogulec (5 pkt);  
- wyróżnienie dla Matyldy Strzelczyk (4pkt); 
 
c) kategoria wiekowa 14-18 lat: 
- I miejsce: praca zbiorowa – Weronika WERW Wróbewska, Natalia Źródelska, Julia Jędrzejczak,  
Julia NATAN Bednarek, Mateusz Różański, Mia Duszyńska, Matylda Szewczyk (46 pkt);  
- II miejsce: Kasia Górka (20 pkt); 
 
d) prace przestrzenne: 
- I miejsce: Maciej Janczyk (9 pkt); 
- II miejsce: Pola Romanowska  (5 pkt); 
- III miejsce: Vincent Romanowski (3 pkt). 
 
 W tym miejscu należą się również podziękowania dla opiekunek artystycznych młodych i tych 
najmłodszych twórców i twórczyń:  
 



- dla pani Doroty Szcześniak z Pracowni Indygo w Łodzi; 
- dla pani Bogumiły Mokwińskiej z Pracowni „KOLOR” CZP nr 1 w Łodzi; 
- dla pani Iwony Sobańskiej z Katolickiej SP im. św. Jana Bosko oraz SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
A. Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim; 
- dla pani Izabeli Wilk ze SP Dłutów; 
- dla pani Ewy Szubert ze SP im. Stanisława Jagiełły w Starych Skoszewach; 
- dla pani Tamary Sass ze SP S.O. „Twoja Szkoła” w Łodzi; 
- dla pani Renaty Turlejskiej-Macieląg z PSP im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych; 
- dla pani Ewy Pieluchy ze SP im. Jana Korczaka w Okupie k. Łasku; 
- dla uczennicy Natalii Źródelskiej z pracowni rzeźby w ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi; 
- dla pani Elżbiety Bartnik z Gimnazjum w Uniejowie; 
- dla pani Katarzyny Tomczak z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Łodzi.  

 
                   … a w ten sposób głosowaliśmy 
 

*** 
 

 „Serdeczne gratulacje z powodu udziału w festiwalu. Mam nadzieję, że dobrze się wszyscy bawiliście, 
choć temat był poważny. Refleksje pokonkursowe mam bardzo optymistyczne – sami zresztą zobaczycie.  
 Wszyscy młodzi twórcy odnieśli się do zagadnień ekologicznych: zmian klimatycznych, kwestii 
odpadów, stanu świadomości mieszkańców planety – Ziemi, tęsknoty za naturą i przyrodą – jej piękną 
formą, różnorodnością i elementem nieprzewidywalności. Widać też, że jury doceniało ekspresję i walory 
estetyczne, które wykraczały ponad schematyczne odczyty formalne.  
 Ideą tegorocznej edycji było zaangażowanie uczniów w jej powstawanie. W ramach zajęć z rzeźby 
uczniowie przygotowali scenografię do fotograficznej realizacji sceny, która stała się odpowiedzią na ważkie 



dylematy moralne człowieka względem zwierząt. Nad całością czuwała jedna osoba wybrana spośród 
uczniów i uczennic biorących udział w projekcie. Jury wzięło także pod uwagę głosowanie uczniów naszej 
szkoły – ad hoc, jako przykład kształtowania myślenia krytycznego. To również odbyło się w ramach zajęć z 
rzeźby. W głosowaniu wzięło udział 27 osób.  
 Aby dać wyraz temu optymistycznemu nastrojowi – zapraszam w imieniu społeczności naszej szkoły 
na wystawę pokonkursową, której wernisaż, wraz z rozdaniem nagród, będzie miał miejsce  
w Galerii „U plastyków” w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego  
w Łodzi – dnia 14 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00”.  
 

 Joanna Kierzkowska-Kłys, komisarz konkursu 
Łódź, dnia 28 maja 2019 r. 


