
Konkurs Jestem Fridą rozstrzygnięty! 

 

Ogromnie miło nam poinformować, że Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacki 

Jestem Fridą został rozstrzygnięty! Wszystkim uczestnikom dziękujemy bardzo za udział 

oraz gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Wszystkie 

nadesłane prace plastyczne oraz pisemne znalazły się na wystawie, która od 2 stycznia 

2018 miała miejsce w patio szkoły i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony 

społeczności uczniowskiej. Bo było też co podziwiać - zarówno obrazy, rysunki, grafiki jak 

i autoportrety literackie świadczyły o talencie, znajomości tematu oraz zaangażowaniu 

autorów prac. Życzymy Wam wielu jeszcze możliwości zaprezentowania Waszych 

umiejętności na forum publicznym oraz radości z sukcesów - nie mamy wątpliwości, 

że będą Waszym udziałem! 

Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: 

 

I. Praca plastyczna 

 

I miejsce Alicja Falkiewicz (3LO) 

II miejsce Maria Godawa i Daria Kaczmarczyk (LO Św. Marii Magdaleny) 

III miejsce Agata Owczarzak (17LO) 

Wyróżnienia Julia Wiza (17 LO), Agnieszka Kuśmierz (2LO),  

 Martyna Leszczyńska (LO Św. Marii Magdaleny) 

Nagroda specjalna Patrycja Zacholska (17LO) 

 

 

II. Autoportret literacki w j. polskim 

 

I miejsce Natasza Lemańska (2LO) Jestem rozpadem  

 ex aequo Maria Ofierska (2LO) Soy Frida 

II miejsce Aniela Dancewicz (2LO) Mam nadzieję, że śmierć jest radosna. 

Mam nadzieję, że nigdy nie wrócę 

III miejsce Weronika Droździk (2LO) Udręka i ból, przyjemność i śmierć -  nie 

są więcej niż procesem egzystencji 

Wyróżnienie Jakub Jasiński (17LO) Wszyscy myślą, że jestem surrealistką ...,  



III. Autoportret literacki w j. hiszpańskim 

 

I miejsce Weronika Mazurek (17LO) Lo que no me mata, me alimenta... 

II miejsce Anna Gołębiowska (17LO) Quisiera darte todo lo que nunca 

hubieras tenido ... 

III miejsce Inga Błażejewska (17LO) Espero que la salida sea alegre 

y espero no volver nunca mas  

 

Nagroda jury dla K. Mickiewicz (2LO) za wyjątkowe zaangażowanie i udział 

we wszystkich trzech kategoriach konkursowych. 

 

Serdecznie pozdrawiamy oraz zapraszamy do obejrzenia zdjęć nagrodzonych prac oraz 

fotorelacji z uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się w Dwójce 5 stycznia 2018.  

 

Anna Adamiak-Bolanos 

Magdalena Ślebioda 


