
Dzieli nas pół wieku  
XVI edycja konkursu dla dzieci i młodzieży 
na portret 
osoby starszej od autora/autorki  
o co najmniej 50 lat 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, 16 kwietnia 2021 



Wciąż jeszcze nie możemy gościć w szkole                             
nagrodzonych osób, więc znowu staramy się              
zastąpić spotkanie prezentacją. 
Gratuluję wszystkim Laureatkom i Laureatom                                     
– Wasze prace są piękne, ciekawe,                                  
często poruszające.  
 Czytanie i oglądanie ich sprawia prawdziwą                       
przyjemność, a nierzadko wywołuje głęboką                                 
refleksję.  
Gratuluję Rodzicom oraz Babciom i Dziadkom                                
wrażliwych, utalentowanych i dobrych                                              
Dzieci, Wnuczek i Wnuków. 
Z całego serca dziękuję Nauczycielom –                                                          
za propagowanie imprezy, za opiekę nad dziećmi          
i młodzieżą, za trud i zaangażowanie, bez których 
nie byłoby tego konkursu. 
Dziękuję też Wrocławskiemu Centrum Rozwoju 
Społecznego za kilkuletnie już  wszechstronne 
wsparcie oraz Stowarzyszeniu Ekologicznemu  
ETNA za ufundowanie nagród dla najmłodszych 
laureatów. 

 
    

dr Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska 
 Dyrektor LO nr XII  

im. Bolesława Chrobrego  



Szanowni Państwo, 
proszę przyjąć moje serdeczne 
podziękowanie za udział w XVI edycji 
konkursu dla dzieci i młodzieży              
"Dzieli nas pół wieku", a także wyrazy 
najwyższego uznania                                       
dla niezaprzeczalnego talentu autorów 
wszystkich prac, ogromnego wysiłku 
organizatorów i uczestników, jak również 
uważności i czułości, które towarzyszyły 
wszystkim zaangażowanym w konkurs. 
Wielkie brawa należą się laureatom            
oraz ich nauczycielom i opiekunom,                  
którzy poprzez codzienną troskę i pracę 
potrafią wyzwolić emocje 
odzwierciedlające się w pracach,            
zarówno tych nagrodzonych,                         
jak i wszystkich zgłoszonych w konkursie. 
Serdecznie gratuluję i dziękuję, czekając 
na kolejne edycje. 

Dorota Feliks                      
Dyrektor  

Wrocławskiego Centrum               
Rozwoju Społecznego 



Aby żyć, musimy chronić przyrodę                    
i klimat. Dlatego Stowarzyszenie 
Ekologiczne ETNA stawia na integrację 
międzypokoleniową i edukację rodziców         
i dziadków poprzez dzieci. Razem możemy 
uratować świat.  
Mam nadzieję, że moje książeczki 
przybliżą, zarówno Dzieciom, jak i ich 
Rodzicom, Babciom i Dziadkom, życie 
naszych skrzydlatych sąsiadów. 
 

 
 
 

Ewa Zuber 
Stowarzyszenie Ekologiczne 

ETNA 
Autorka wierszy dla dzieci 

 



JURY                       
PRACE LITERACKIE  

Patrycja Machowiec, 
nauczycielka języka 
francuskiego,   
pedagog szkolna, LO XII  

Jolanta 
Podsiadło, 
polonistka,               
Wrocławskie                  
Centrum Seniora  

Halina 
Jędrychowska,  
nauczycielka  
języka polskiego, LO XII  



JURY   
PRACE PLASTYCZNE I FOTOGRAFIE 

Łukasz Iwaniuk,                    
animator kultury,             
nauczyciel biologii  
w ASP JASKÓŁKA       
oraz w LO V  

Ola Mazurek,  

historyk sztuki, 
nauczyciel plastyki  

Jacek Ćwikła, artysta grafik  

oraz w obu komisjach  
Małgorzata Smolik-Wyczałkowska, 
pedagog szkolna,  LO XII,  
organizatorka konkursu  



FUNDATORZY NAGRÓD:  
 
Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego  
 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego 
Wrocławia  
 
Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna”  
 
LO nr XII im. Bolesława Chrobrego  
we Wrocławiu  



GŁÓWNA NAGRODA 
KONKURSU  

 
przyznawana tylko wyjątkowo, nie w każdej edycji,  
a jedynie jeśli jury pragnie szczególnie wyróżnić pracę  

 

Martyna  
Skrzeszewska 
za niezwykłą uważność,                                                        
z jaką przyjrzała się portretowanej osobie 



GŁÓWNA NAGRODA KONKURSU 

Martyna 
Skrzeszewska, 12 lat 

SP 3 



PORTRET 
LITERACKI - 
DZIECI 



NAGRODA 
Był taki czas, że Babcia w każdej wolnej           
chwili robiła przepiękne bombki choinkowe.                       
Na styropianowe kule nawijała wstążki,                      
a potem ozdabiała cekinami i błyszczącymi 
kamieniami. (…) Te bombki były tak piękne,             
że każdy chciał je od Babci kupić. Ale Babcia 
nigdy ich nie sprzedawała. Po prostu rozdawała 
je ludziom, których bardzo lubiła. Po okresie 
„bombkowym” zaczęła robić w ten sam sposób 
jajka wielkanocne.I tak przez kilka lat Babcia 
robiła przez pół roku jajka, a przez drugie pół 
roku – bombki. Natasza Rabenda,  

op. Barbara Łuczyk 
SP 50 



PORTRET 
LITERACKI - 
MŁODZIEŻ 



NAGRODA 
Kiedy do niej przychodzę, czas jakby staje          
w miejscu. Nic, co teraźniejsze, nie jest ważne, 
nic nie jest pilne, pośpiech zostaje za drzwiami. 
W kwietniu Babcia Aniela skończyła 90 lat.        
To były smutne urodziny. Babcia spędziła je 
sama, bo nikt nie mógł i nie powinien był            
do niej przyjść. 
„Przeklęty kronus” zwykła mówić babcia  
i to jej jedyny komentarz do sytuacji,              
która panuje obecnie na świecie. Tak, babcia 
nazywa koronawirus „kronusem”,                              
bo tak wygodniej. Czasem mam wrażenie,                          
że nazywając  po swojemu, usiłuje go oswoić, 
bo jeśli komuś lub czemuś nadajemy imię, 
trochę to coś oswajamy. Babcia Aniela oswaja 
więc koronawirusa. 

Amelia Maj 
op. Daria Murlikiewicz 
LO XIV 



PRACA 
PLASTYCZNA – 
DZIECI 



NAGRODA 

Milena Jabłecka, 9 lat 
op. Alina Sawras-Nowak 
SP 50 



PRACA 
PLASTYCZNA- 
MŁODZIEŻ 



NAGRODA 

Laura Kiedrzyn 
op. Agnieszka Kwaśnik-Jokiel 
LO XII 



NAGRODA 

Milena Krupa, 
op. Anna Tracz-Molasy 
LO V 



FOTOGRAFIA 



NAGRODA 

Lena Andrzejewska, 
op.  Barbara Łuczyk 
SP 50 



NAGRODA 

Anna Kramarz 
op. Katarzyna Gietner 
LO I 



W tej edycji dwie grupy prac sprawiły jury wyjątkowe trudności.  
Prace plastyczne nadesłane przez panią Joannę Ogonowską ze szkoły 
Podstawowej nr 40 oraz przez państwa Dorotę Brożek i Sławomira Jabczyka 
z Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ECDiE .                      
Długo i gorąco dyskutowaliśmy nad pracami, każdy z nas miał swoich 
faworytów, każda praca wyróżniała się albo formą,   albo wyrazem 
emocjonalnym, wszystkie okazały się ciekawe i godne nagrody. 
Zrozumieliśmy wreszcie, że jest to wielką zasługą nauczycieli,                    
którzy zorganizowali dzieciom i młodzieży pracę , zachęcili, sprawili,                           
że dzieci i młodzież poczuli się na tyle bezpiecznie, by po swojemu tworzyć. 
Wszystkim nauczycielom, którzy rozpropagowali konkurs, opiekowali się  
uczestnikami, doradzając i wspierając, gorąco dziękujemy.  
Państwu Joannie Ogonowskiej, Dorocie Brożek oraz Sławomirowi 
Jabczykowi pragniemy wyrazić nasze najwyższe uznanie, przyznając 
specjalne nagrody Im samym oraz Ich uczniom i uczennicom.  

Jacek Ćwikła, Łukasz Iwaniuk, Ola Mazurek,  
Małgorzata Smolik-Wyczałkowska 



NAGRODA 
SPECJALNA 
dla 
NAUCZYCIELI 



 Dorota Brożek 
Sławomir Jabczyk  

oraz Dzieci i Młodzież  
z Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   

w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra 



NAGRODA 

Anika Majerczyk  
 
 



NAGRODA 

Dawid Woliński 



NAGRODA 

Łukasz Wszołek 



NAGRODA 

Marcin Golonka 



NAGRODA 

Michał Madej 



NAGRODA 

Oliwia Noga 



NAGRODA 

Patrycja Wolińska 



NAGRODA 

Rafał Mierzwiak 



NAGRODA 

Wiktor Bortnowski 



NAGRODA 
SPECJALNA 
dla 
NAUCZYCIELKI 



Joanna Ogonowska 
oraz Dzieci z klasy IC 

SP nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 
im. Bolesława Iwaszkiewicza 



Adaś Wolanin 

NAGRODA 



Bartek Starczewski 

NAGRODA 



Bolek Szymura 

NAGRODA 



Borys Tkocz 

NAGRODA 



Jacek Hajm 

NAGRODA 



Igor Jewczuk 

NAGRODA 



Lena Ozarków 

NAGRODA 



Kuba Czuwara 

NAGRODA 



Maja Bogucka 

NAGRODA 



Maja Łagódka 

NAGRODA 



Małgosia Kuliga 

NAGRODA 



Marek Cieśla 

NAGRODA 



Marta Majkowska 

NAGRODA 



Milenka Boksa 

NAGRODA 



Pawełek Misiak 

NAGRODA 



Zuzia Lenar 

NAGRODA 



Zuzia Szulc 

NAGRODA 



PODZIĘKOWANIE 
bardzo dziękujemy Laureatowi I nagrody w roku 2018  

Antkowi Patrynowi 
za możliwość wykorzystania jego pracy jako logo XVI edycji Konkursu 



Nagrody i dyplomy zostaną przywiezione 
do szkół przed końcem bieżącego roku 
szkolnego. 



Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Autorkom i Autorom prac, 
Nauczycielom zaangażowanym w upowszechnienie konkursu             
i wspieranie uczennic i uczniów, Państwu, którzy zechcieli pozować 
do zdjęć i portretów czy zgodzili zostać bohaterami prac literackich. 
Dziękujemy też wszystkim, którzy pozwolili, by ich zdjęcia umieścić 
w pokonkursowej prezentacji – dzięki temu ma ona szanse stać się 
namiastką prawdziwego spotkania.  
Dla mnie jako pomysłodawczyni i organizatorki konkursu               
XVI edycja jest przełomowa. Jasno uświadomiłam sobie coś,             
co od dawna już przeczuwałam: marzenie, by konkurs zamienił się           
w święto, rywalizacja we współpracę, a jurorzy – może                           
w prowadzących warsztaty, artystyczne, literackie, przyrodnicze,          
w których spotkaliby się dzieci, młodzież i starsi dorośli? 
Nie mam jeszcze koncepcji. Będę bardzo wdzięczna za każdy pomysł, 
nawet gdyby się wydawał zupełnie nierealny.  
               Małgorzata Smolik-Wyczałkowska 

                            mwyczalkowska88@gmail.com 


