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

Wrocław, 3 marca 2021 



Konkurs „Dzieli nas pół wieku” organizujemy od 15 lat,                                                                                 
ale po raz pierwszy nie możemy zakończyć go spotkaniem.  
Bardzo lubię uroczystość wręczania nagród.  
Przychodzą na nią Autorki i Autorzy prac razem z rodzicami,  
babciami i dziadkami, rodzeństwem, nauczycielami. 
 Możemy wówczas obejrzeć malowane  
i fotografowane portrety,  
wysłuchać fragmentów prac literackich,  
a przede wszystkim – poznać osoby,  
które są ich twórcami. 
Tym razem nie jest nam to dane.  
Jedynie w ten sposób, pisząc,  
mogę Dzieciom, Młodzieży, Państwu  
najgoręcej podziękować  
i życzyć dużo zdrowia i radości.  
dr Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska 
                                     Dyrektor LO XII 



JURY 
 
PRACE PLASTYCZNE I FOTOGRAFIE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łukasz Iwaniuk, 
animator kultury, 
nauczyciel biologii            
w A SP JASKÓŁKA         
oraz w LO V Marek Bułaj, 

artysta fotografik         

Jacek Ćwikła,  
artysta grafik 

Ola Mazurek, 
historyk sztuki, 
nauczyciel plastyki 



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 

oraz w obu komisjach                                                     
Małgorzata Smolik-Wyczałkowska,                    
organizatorka konkursu 



NAGRODY UFUNDOWALI: 
 
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 
 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia 
 
LO nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu 
 
 
 
 
 



GŁÓWNA NAGRODA KONKURSU 
 

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

 

 
                 Adrianna Opas 

  
                                

                       która umiała w jednej fotografii  
                                zawrzeć miłość, oddalenie i tęsknotę. 



GŁÓWNA NAGRODA KONKURSU 

Adrianna Opas 
LO nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

Op. Katarzyna Gietner 



PRACA PLASTYCZNA  
DZIECI  

ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 



                                        III NAGRODA 

Ania Ciućman, 9 lat 
SP 36 im. Bohaterów Westerplatte 
Op. Mariola Bojko 
 
 
 
 



                                      III NAGRODA 

 
 
Ala Paździor, 10 lat 
SP 40                                                              
im. prof. Bolesława Iwaszkiewicza 
Op. Mariusz Binek 
 
 
 



                                             II NAGRODA 

 
 
 
 
Oskar Osmólski, 9 lat 
SP 3 im. Mariusza Zaruskiego 
Op. Paulina Zimna 
 
 



                                             I NAGRODA 

 
 
 
Julia 
Minartowicz, 14 lat 
SP 81 im. Wandy Rutkiewicz 
Op. Janusz Doliński 
 
 



PRACA LITERACKA   
 

MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 

ORAZ PONADPODSTAWOWYCH 



III NAGRODA 

Pięćdziesiąt lat dzieli mnie i Ciebie sprzed lat, 
Czy też miałeś rozterki, jak zrozumieć ten świat? 

Co porabiałeś takimi nocami, gdy sen nie przychodzi? 
Czy próbowałeś zamykać powieki, wszelką myśl załagodzić? 

 

Jakub Poźniak 
LO V im. Generała Jakuba Jasińskiego 
Op. Anna Tracz-Molasy 



III NAGRODA 
Używanie Facebooka, by prezentować swój ogród czy wiersze; 
korzystanie z różnych platform przy nauce języka angielskiego 
i śpiewu; obsługiwanie przeglądarki internetowej, by odnaleźć 

potrzebne informacje lub dokonywać zakupów, a także 
obsługa smartwatcha oraz smartphona nie sprawiają Bogusi 
żadnej trudności, ponieważ z każdym dniem poszerza swoją 
wiedzę na ten temat, odkrywając przy tym nowe horyzonty 

świata wirtualnego. 

 
  Sara Frąszczak 

            Publiczna Szkoła  
       Gastronomiczno-Hotelarska HO-GA 

                                         Op. Elżbieta Albingier-Pindelska 
 



II NAGRODA 

Pamięta Lwów 
Breslau i wojnę  
(…) 
Swymi dłońmi  
Chwyta lupę 
Dzięki której może poznawać 
Nowe zdania, słowa (…) 
Zawsze lubiła kwiaty 
Na stoliku stawia od lat wazon - 
Ten sam, nadniszczony u góry 
A każdego roku 
Rozkwitają w nim frezje 
Białe jak śnieg 
I wiecznie młode 

 
   

Mikołaj Niżyński 
LO XII im. Bolesława Chrobrego 
Op. Edyta Morska 



II NAGRODA 
Biały gołąb, który przez przypadek wleciał do naszego domu          

i nie potrafił znaleźć wyjścia. Babcia Ala za wszelką cenę chciała 
mu pomóc. Nie było to łatwe, ponieważ gołąb latał jak szalony. 
W końcu babcia rozsypała gołębiowi okruchy chleba. Kiedy jadł, 
złapała go i wyniosła na dwór. Szczęśliwy wyfrunął na wolność. 
Ale to nie koniec tej historii. Gołąb postanowił wrócić do babci 

Ali. Uwił gniazdko z gałązek i piórek na balkonie. Wkrótce 
pojawiły się i jajka… Gołębica nazwana została Pędziwiatrem       
i przylatywała do babci regularnie. Zaprzyjaźniły się ze sobą. 

 
    Łukasz Marek 

    LO 3 w Ewangelickim Centrum Diakonii 
                                         i Edukacji im. ks. Marcina Lutra 

                                                         Op. Magdalena Czechowicz 



I NAGRODA 
Różnica wieku między mną a dziadkiem to 71 lat. Dla mnie to przepaść. 
Uzmysławiam sobie, jak różnią się nasze dwa światy. Mimo to wiem,             
że pewne cechy charakteru są niezmienne i powtarzalne w kolejnych 

pokoleniach. Na przekór biegowi historii i mimo odmiennych życiorysów 
pozostajemy podobni. Być może geny, ale przede wszystkim wychowanie        
i wzór bliskich osób są najważniejsze. Dystans do tego, na co nie mamy 
wpływu, i  szczególne poszanowanie najbliższych to cechy, jakich mogę 

uczyć się od dziadka. Mogę na niego liczyć, nigdy mnie nie zawiódł. 
Chociaż wydaje mi się, że to ideał, czuję się przy nim swobodnie. Pozwala 

mi iść własną drogą, ale dobrze mnie do tej drogi przygotował. 

 

    Anna Mateusiak 
    Akademickie LO 

                                                            Politechniki Wrocławskiej 
                                                            Op. Anna Ziemiańska-Sulima 



I NAGRODA 

Babcia Danuta, mimo swej łagodnej natury, w rzeczywistości 
jest silną i świadomą swoich praw kobietą. To ona nauczyła 

mnie nie być pokorną i jak zmienić świat siłą słowa.              
Pisząc tę pracę, dziękuję Jej w ten sposób. Dziękuję za to,             

że zdobywanie wiedzy stało się dla mnie tak naturalne, jak 
oddychanie; dziękuję, że zmienia ten świat tylko na lepszy. 

 
 
 

    Maja Musiałowicz 
    LO V im. Generała Jakuba Jasińskiego 

                                                          Op. Monika Baranowska 



PRACA PLASTYCZNA -MŁODZIEŻ 

W tym roku kategoria ta sprawiła jurorom najwięcej 
problemów. Do ścisłego finału wytypowaliśmy cztery prace. 
Ostateczny werdykt zapada zawsze po dyskusji.                               
I wtedy się zaczęło – każdy juror miał „swój” portret, któremu 
koniecznie chciał przyznać pierwszą nagrodę,                                    
ale dla każdego była to inna praca. W jednym  byliśmy  
całkowicie zgodni – wszystkie powinny zostać nagrodzone. 
Wtedy przyszła refleksja – nie musimy przecież ustawiać prac      
w kolejności. Postanowiliśmy uhonorować wszystkie po prostu 
NAGRODĄ.  
W prezentacji ułożone są alfabetycznie,  według imion Autorek. 



NAGRODA 

Kaja Longawa 
LO V  
im. Generała Jakuba Jasińskiego 
Op. Anna Tracz-Molasy 



NAGRODA 

Marharyta Shmygol 
LO I im. Danuty Siedzikówny „Inki” 
Op. Anna Chabasińska  



NAGRODA 

Martyna Gała 
LO I im. Danuty Siedzikówny „Inki” 
Op. Katarzyna Gietner 



NAGRODA 

Zofia Sobczak 
LOV im. Generała Jakuba Jasińskiego 
Op. Monika Baranowska 



 
 

PORTRET LITERACKI –   
DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 
Tym razem w kategorii praca literacka – 
dzieci jury postanowiło nagrodzić tylko jedną,  
za to wyjątkową, wyróżniającą się pięknym 
językiem,  oryginalną konstrukcją                            
i dojrzałym, wnikliwym, a zarazem pełnym 
czułości spojrzeniem na przedstawianą osobę.  



Maja Amałowicz 
SP nr 22 we Wrocławiu 
Op. Małgorzta Rusiecka 

 

I NAGRODA 

Sala muzealna nr 5 
PRZEWODNIK: Czy widać tu jakąś zagadkę? 
PAMIĘĆ: Oczy! Dlaczego są takie zamglone i nie pasują do opowieści o tej żywotnej,         
mądrej i wesołej starszej pani, starającej się być zawsze w kontakcie z młodymi ludźmi? 
PRZEWODNIK: Mimo niezgody na starość, Babcia, jak to żartobliwie ujmowała, 
odziedziczyła w spadku chorobę Alzheimera, która dotyka od pokoleń naszą rodzinę. (…)           
Te zamglone oczy, które straciły swój blask, też są częścią mojej Babci, która uważała,                    
że choroby i śmierć są nieodłączną częścią ludzkiego życia. Są ludzkie, a nic, co ludzkie,             
nie powinno nam być obce.  
WIĘŹ: Dziękujemy za oprowadzenie po tej wystawie portretów. (…) Każdy portret Babci 
pokazuje inne spojrzenie, minę, koloryt i gładkość skóry, różne fryzury i barwę włosów,                
ale wszystkie łączy jedna złożona osobowość. 
PAMIĘĆ: Kiedy widzimy starszą osobę, należałoby sobie wyobrazić,                                            
jaka była w młodości, co ją ukształtowało, jakie ma doświadczenie 
I w ten sposób dostrzec podobieństwa między pokoleniami, nie różnice. 
CZAS: Wtedy udałoby się zbudować most przez te 50, a nawet 100 lat. 



PORTRETY  
FOTOGRAFICZNE 

 
 
 

 
 

     



II NAGRODA 

Anna Mateusiak 
Akademickie LO   
Politechniki Wrocławskiej 
Op. Anna Ziemiańska-Sulima 



I NAGRODA 

Anastazja Mitas 
LO V 
im. Generała Jakuba Jasińskiego 
Op. Anna Tracz- Molasy 



 
 
 

 
 

     

Dzieli nas pół wieku... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LO XII im. Bolesława Chrobrego 
Wrocławskie Centrum Seniora 

 

Składamy 
podziękowanie         
państwu Suchańskim, 
którzy zechcieli użyczyć 
nam fotografii                     
z rodzinnego archiwum – 
zostanie ona 
wykorzystana                    
przy projektowaniu logo 
konkursu. 



 
 
  
 

     

Nagrody i dyplomy zostaną przywiezione do szkół. 
 
Gdyby mieli Państwo uwagi czy pytania, bardzo proszę               
o kontakt na adres:  
 
mwyczalkowska88@gmail.com 
 
 
 
 



 
 
  
 

     

 
 
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, zgodzili zostać bohaterami 
opowiadań oraz wierszy. 
 
Dziękuję też wszystkim, którzy pozwolili, by ich zdjęcia 
umieścić w pokonkursowej prezentacji – dzięki temu ma ona 
szanse stać się namiastką prawdziwego spotkania.  
 
Mam nadzieję, że  za rok spotkamy się  - jak dawniej –              
w klubie szkolnym „Dwunastki”.  
 
Do zobaczenia. 
 
 
 


