
Motto:  „Był z nimi Rycerz, szlachetny i prawy, 

Który od pierwszej młodości wyprawy 

Rycerskie cnoty umiłował kornie: 

Wierność, cześć, hojność, obyczaje dworne.” 

Geoffrey Chaucer „Opowieści kanterberyjskie” 

 

 

12.02.2019 r. o godz. 11.45 odbyło się uroczyste podsumowanie międzyszkolnego konkursu  literacko-plastycznego 

pt. „Rycerskie przygody wybranego bohatera w komiksie”. Wzięli w nim udział nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie, 

ich nauczyciele,  Pan Dyrektor Wiesław Paniczko, zaproszeni goście, a wśród nich Pani Ida Stefanowicz, Specjalista  

NBP do Spraw Komunikacji Społecznej oraz Pan Józef Waczyński, Kustosz Muzeum Wojska w Białymstoku. 

Konkurs odbywał się pod  następującymi patronatami: 

 

          

 

Przebieg konkursu: 

Zadanie uczniów polegało na przygotowaniu komiksu prezentującego przygody bohatera historycznego bądź postaci 
literackiej. Wartości jakie musiały być wyeksponowane zawiera tegoroczne motto. Takie cechy uwzględnione są 
wśród bohaterów komiksowych przygód nadesłanych na konkurs.  Należy tu wymienić:  Prometeusza – 
mitologicznego dobroczyńcę ludzkości, Zawiszę Czarnego – honorowego i godnego zaufania rycerza 
średniowiecznego, Aslana – szlachetnego lwa i prawowitego władcę Narnii, Jonatana – odważnego chłopca, który 
uratował Dolinę Dzikich Róż przed tyranem Tengilem oraz potworem zwanym Katlą. Wśród wymienionych postaci 
pojawiła się też Irena Sendlerowa – heroiczna pielęgniarka oraz Kapitan Raginis – obrońca Wizny. Z pozytywnym 
zaskoczeniem spotkał się również  komiks o Musashi Miyamoto, japońskim rycerzu. 

Oprócz dobrej znajomości historii i  treści lektur  uczniowie musieli wykazać się zdolnościami plastycznymi  i wiedzą 
na temat sztuki komiksu. Prace należało  przedstawić na kartce formatu A3 dowolną techniką. 

Komisja oceniała prace, biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria: zgodność z tematem, uwzględnienie etosu 
rycerskiego, poprawny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym zapis, zastosowanie cech 
komiksu, poprawność merytoryczna, walory artystyczne oraz  oryginalność i pomysłowość. Za wszystkie te elementy 
można było uzyskać łącznie 17 punktów. 

Na konkurs wpłynęły 53 prace z pięciu szkół: SP 14, SP w Kleosinie, SP 32, SP 19, SP 47.  Po ich obejrzeniu 

i przeczytaniu jury postanowiło  przyznać nagrody i wyróżnienia dla następujących osób: 

Wyróżnienia – Jan Skarzyński, Iwo Ejsmont, Maciej Romaniuk, Aleksander Bobowski, Melania Burawska, Mateusz 
Skłodowski, Jan Franciszek Małyszko, Maja Leoniuk 

III miejsce – Krzysztof Świniarski, Weronika Borek, Marek Ciborowski, Agnieszka Giegiel, Zygmunt Mróz. 

II miejsce – Hubert Ropiejko, Michalina Karaś, Daniel Łojewski  

I miejsce –Patryk Roszko, Gabriela Skrzypkowska, Oliwia Klimowicz  



Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki a nauczyciele przygotowujący – podziękowania. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału w przyszłej jego edycji. 

Nagrody ufundowali: Urząd Miejski w Białymstoku, Rada Rodziców ZSP nr 2 w Białymstoku, Biuro Podróży Turio, 

Muzeum Wojska, Książnica Podlaska, Narodowy Bank Polski.   

 

 Organizatorzy: 

Dorota Szotko, Ewa Nierodzik, Marta Sawoniuk, Marek Kasperuk 


