
 

 

 

z realizacji  
Konkursu plastycznego pt.: ”Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”  

organizowanego w ramach projektu ”Korczakowska lekcja trwa!” 

 

TERMIN: marzec – maj 2012 r. 

 zgłoszenia placówek:  do 30 marca 2012 r. 

 nadsyłanie prac: 1 – 20 kwietnia 2012 r. 

 Ocena nadesłanych prac: 7 maja 2012 r. 

 Rozstrzygnięcie konkursu: 16 maja 2012 r. podczas sympozjum o pedagogice Janusza 
Korczaka (w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (pl. Bankowy 3/5) 
 

UCZESTNICY 

Do Konkursu zgłoszonych zostało 26 szkół podstawowych, w tym 25 z Warszawy  
i 1 z Długoborzy. Wśród zgłoszonych placówek znalazły się domy dziecka, ośrodki specjalne, 
szkoła przyszpitalna, pogotowie opiekuńczo-wychowawcze, szkoły podstawowe prywatne, 
społeczne i publiczne. 
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Uczestnicy Konkursu to dziewczynki i chłopcy w wieku od 6 do 12 lat oceniani w dwóch 
grupach wiekowych (I grupa wiekowa: I-III klasa, II grupa wiekowa: IV-VI klasa). Grupę 
konkursową tworzyły dzieci zdrowe i chore (szkoła przyszpitalna, ośrodek specjalny), 
mieszkańcy Warszawy i małych miejscowości z Mazowsza (m.in. Długoborza, Zambrów). 
Kilkoro uczestników Konkursu było reprezentantami Międzynarodowej Szkoły Podstawowej, 
można więc stwierdzić, że było to poniekąd międzynarodowy Konkurs plastyczny. Jednakże w 
sposób szczególny zapadała w pamięć i sercach organizatorów historia dziewczynki, Agatki, 
która wykonywała swoją pracę na oddziale szpitalnym kończąc rysowanie lewą ręką, ponieważ 
w prawej umieszono jej wenflon z kroplówką. 

 

 

PRACE KONKURSOWE 

Prace konkursowe prezentowały dziecko w oczach Janusza Korczaka oraz prawa dziecka 
przypomniane światu przez Starego Doktora. W większości ”małe dzieła sztuki” wykonane 
zostały kredkami, pastelami i farbami. Nadesłane zostały także prace przygotowane techniką 
collagu i wyklejanek, niestety jednak nie mogły zostać ocenione ze względu na niezachowanie 
wymagań regulaminowych. Łącznie do oceny konkursowej przesłano 93 prace. 
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JURY 

Prace konkursowe oceniało 3-osobowe jury składające się z doświadczonych pedagogów, 
wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie 
arteterapii i edukacji plastycznej oraz członka Zarządu Fundacji Bo Warto. 

W swojej ocenie jury kierowało się następującymi kryteriami: 

 - oryginalność i interpretacja tematu konkursu 

 - walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) 

 - zachowanie zapisów regulaminowych 
 
Uwzględniając ww. kryteria jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 
 

w I kategorii wiekowej (szkoła podstawowa – kl. I-III):  

I miejsce Kinga Nowak 

II miejsce Natalka Klusek 

III miejsce Aleksandra Donakiewicz 

wyróżnienie Amelka Kaczyńska 

wyróżnienie  Katarzyna Dunajska 

wyróżnienie  Agata Rynas 
 

 
 

w II kategorii wiekowej (szkoła podstawowa – kl. IV-VI): 

I miejsce Adrian Maliński 

II miejsce Dominika Lubaszka 

II miejsce Piotr Przybyszewski 

III miejsce Krzysztof Paszkowski 

wyróżnienie Jakub Hirny 

 
Ponadto Zarząd Fundacji BO WARTO zdecydował przyznać wyróżnienia specjalne dla prac 
wykonanych przez: 
 

 DANIELA WOLIŃSKIEGO reprezentującego Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
nr 8 w Warszawie 

 AGATĘ LESIAK reprezentującą Szkołę Podstawową nr 319 im. Marii Kann  
w Warszawie 

 KAROLINĘ SAWOWSKĄ reprezentującą MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL 
Międzynarodową Szkołę Podstawową MERIDIAN w Warszawie 

 WOJCIECHA SADOWSKIEGO reprezentującego Prywatną Szkołę Podstawową  
im. Z. i J. Moraczewskich w Sulejówku 

 WIKTORIĘ SOBCZAK reprezentującą Szkołę Podstawową nr 211 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Warszawie 

 NICOLE ŚLĘZAK reprezentującą Szkołę Podstawową nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Janusza Korczaka w Warszawie 
 



ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło 16 maja 2012 r. podczas sympozjum o pedagogice Janusza 
Korczaka (w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (pl. Bankowy 3/5). Wyniki 
konkursowe zostały zachowane w tajemnicy, aż do ww. dnia, kiedy to na zakończenie 
sympozjum zostały wręczone nagrody laureatom Konkursu. Upominki przekazywali dzieciom: 
p. Beata Sobocińska – Dyrektor Zespołu  ds. Edukacji i Wychowania w  Biurze Rzecznika Praw 
Dziecka, p. dr Jacek Kulbaka – wykładowca z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej oraz p. Renata Wardecka – Prezes Fundacji Bo Warto. 
 
Dzieci otrzymały zestawy malarskie, mini sztalugi, podobrazia, zestawy farb i pasteli, książki, 
słodycze oraz upominki od Rzecznika Praw Dziecka. Ponadto każde dziecko  
i placówka otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
 

PATRONATY i WSPÓŁPRACA 

Projekt pn.: ”KORCZAKOWSKA lekcja trwa!”, w ramach którego realizowany był Konkurs 
plastyczny pt.: „”Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat – dziecko w oczach Janusza 
Korczaka”  

 Honorowym Patronatem objął  RZECZNIK PRAW DZIECKA              
 Patronatem Medialnym objęło RADIO WARSZAWA 

 

Ponadto w komitecie Honorowym Projektu uczestniczyli:  

 WOJEWODA MAZOWIECKI - Pan Jacek Kozłowski  
 POLSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA KORCZAKA  

 
Projekt współfinansowało 

http://www.fundacjabowarto.pl/wp-content/uploads/2012/03/I-kategoria080.pdf
http://www.fundacjabowarto.pl/wp-content/uploads/2012/02/patronat.pdf
http://www.fundacjabowarto.pl/wp-content/uploads/2012/02/patronat.pdf
http://www.fundacjabowarto.pl/wp-content/uploads/2012/02/patronat.pdf
http://www.fundacjabowarto.pl/wp-content/uploads/2012/02/patronat.pdf
http://www.fundacjabowarto.pl/wp-content/uploads/2012/02/patronat.pdf
http://www.fundacjabowarto.pl/wp-content/uploads/2012/02/patronat.pdf

