
PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY 

V JURAJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

dla młodzieży i dorosłych 

„ILUSTRACJA do legend, baśni, podań” 

Częstochowa 2022 

 

Organizator Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie 

 

Jury w składzie: 

dr hab.prof,nadzw. Krystyna Szwajkowska 

st. instr. d.s plastyki ROK Małgorzata Chebel 

plastyk-grafik ROK Tadeusz Ogonek  

 

w dniu 24 maja 2022 r. dokonała przeglądu 16  ilustracji nadesłanych na konkurs  

i postanowiła przyznać nagrody w dwóch grupach wiekowych 

 

I grupa – młodzież  

I NAGRODA – Oliwia Ściebura z Kamyka za ilustrację do legendy „Kornelia –  

            dziewczynka o dobrym sercu”               

II NAGRODA -  Kaja Skalik  z Kaleji za ilustrację do legendy „o Białej Damie na Zamku  

                                            w Olsztynie” 

III NAGRODA – Joanna Wośtak  z Łobodna za ilustrację do legendy „Mokrzesz” 

WYRÓŻNIENIE – Natalia Najman z Kamienicy Polskiej za ilustrację do legendy  

                                             „O Białej damie na Zamku w Olsztynie” 

 

II grupa – dorośli 

I NAGRODA - Krystyna Nowak z Łazisk Górnych za zestaw ilustracji do legend: „Tajemnica  

   olsztyńskiej zapadni”, „O Kasztelanie Warszyckim , co bieg Liswarty    

                                       zmieniał”, „Mokrzesz 

I NAGRODA – Jolanta Tyrol z Mikołowa za ilustrację do legendy 

                          „O Kasztelanie Warszyckim co bieg Liswarty zmieniał” 

I NAGRODA – Wiktoria Kozioł z Lipnika za ilustrację do legendy   

                            „Jak to grobiorze wygrzebali spod okrągły wieży w Jurajskim Olsztynie 

     cosik cego ludzki rozum nie pojmuje” 

II NAGRODA – Beata Kasprzyk z Katowic  za ilustrację do legendy  

                             „Mokrzesz” 

II NAGRODA -  Sławomir Staniszewski z Kamyka za ilustrację do legendy  

     „O Kościeleckim krzyżu” 

WYRÓŻNIENIE – Małgorzata Skibińska z Piotrkowa Trybunalskiego za ilustrację do  

         legendy „O tym jak powstały rzeka Baba i Błędowska Pustynia  

WYRÓŻNIENIE Barbara Wypych-Adamczyk z Antolki za ilustrację do legendy 

    „ Jak koziegłowski czart pomógł Dziedzicowi w biedzie” 

WYRÓŻNIENIE – Gabriela Olewicz z Kłobucka za ilustrację do legendy  

     „ Jak koziegłowski czart pomógł Dziedzicowi w biedzie” 

 

 

NAGRODA Specjalna od Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie 

 dla Joanny Bochaczek-Trąbskiej  z Częstochowy za ilustrację do legendy 

                                    „O Kasztelanie Warszyckim co bieg Liswarty zawracał” 

 

Autorzy nagrodzonych prac zakwalifikowani do wydawnictwa wraz z prawami autorskimi. 

 

PODPISY KOMISJI: 


