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Podsumowanie VII Konkursu  

Łódzcy twórcy w oczach dzieci i młodzieży - program 

• Podsumowanie przebiegu i wyników 

Konkursu 

• Wręczenie dyplomów i nagród 

• Prezentacja wybranych prac konkursowych 
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CELE KONKURSU 

 I.  

• Popularyzacja twórców, których twórczość artystyczna 
wiąże się tematycznie z Łodzią.  

• Poszerzenie wiedzy uczniów o regionie.  

• Zainspirowanie uczniów do podjęcia różnorodnych 
działań sprzyjających rozwijaniu własnych umiejętności, 
w szczególności umiejętności prezentacji.  

• Wspieranie szkół w procesie tworzenia i wdrażania 
nowatorskich projektów edukacyjnych. 

• Promocja oraz upowszechnienie na terenie miasta 
i województwa dorobku szkół w zakresie realizowanych 
projektów i prowadzonej działalności innowacyjnej.  

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE 



PRZEDMIOT OCENY 

 II.1  

 Efektem realizacji projektu „Łódzcy Twórcy w Oczach 
Dzieci i Młodzieży” powinna być praca konkursowa 
zawierająca wszystkie wymienione niżej elementy:  

• wywiad z autorem opracowany dziennikarsko,  

• przewodnik po życiu i twórczości wybranego autora 
(prezentacja multimedialna/film, czas trwania nie 
przekracza 5 minut ), 

• plakat przedstawiający najważniejsze osiągnięcie twórcy 
(format A2 – wymiary 420mmx594mm , technika 
dowolna), 

• opis działań promujących twórcę w szkole/środowisku 
lokalnym (nie więcej niż 1 strona A4). 



KRYTERIA OCENY: 

 II.2 

• nowatorstwo wykonania projektu – formę i estetykę prac 
konkursowych,  

• wiedzę o autorze i jego twórczości,  

• wykaz wykorzystanych materiałów źródłowych, 

• umiejętność prezentacji projektu,  

• projekt działań zmierzających do upowszechnienia prac 
konkursowych w szkole i otoczeniu szkolnym, 

• zgodność formalną złożonej dokumentacji z 
regulaminowymi wymaganiami.  



VII Konkurs  

Łódzcy twórcy w oczach dzieci i młodzieży 

  W 7 edycjach Konkursu uczestniczyły 

  78 szkół i placówek oświatowych,  

 złożono 114 projektów,  

których twórcami było 351 uczniów i 126 

nauczycieli.  
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W eliminacjach międzyszkolnych 

VII Konkursu  

Łódzcy twórcy w oczach dzieci i młodzieży 
wzięły udział: 

 

• Szkoły Podstawowe: 34, 51, 153 w Łodzi 

• Publiczne Gimnazja: 15, 27 w Łodzi 

• Licea Ogólnokształcące: XXXIII i XXVI  w Łodzi 

  

 7 szkół 11 projektów 39 uczniów   12 nauczycieli 



Komisja 

Konkursowa 
 

 

 

• Grażyna Adamiec 

• Dorota Ceran 

• Anna Siennicka 

 

• Joanna Bechcińska 

• Daria Gabarkiewicz 

• Marzena Podsiedlik 



Łódzka dziennikarka 

– Marzena 

Korosteńska  

 
Publiczne Gimnazjum  

nr 15 w Łodzi 



Złote Kolce Tomasza 

Nagórki 

 
Publiczne Gimnazjum  

nr 15 w Łodzi 



„Muzyka jest rzeczą 

dziwną” – portret 

Agnieszki Makówki  

 

 
XXVI Liceum 

Ogólnokształcące 

w Łodzi 



Eternal Fever  

 

 
XXXIII Liceum 

Ogólnokształcące 

w Łodzi 



Iwona 

Gliszczyńska 

Czarodziejka 

Tańca  
 

Szkoła 

Podstawowa  

nr 34 w Łodzi 



Urszula 

Kowalska 

Kobieta wielu 

pasji 

Szkoła 

Podstawowa 

 nr 153 w Łodzi 

 



Architekt Łódzki – 

Jerzy Lutomski  

 
Publiczne Gimnazjum  

nr 15 w Łodzi 



RAMBO JET 

 

Publiczne 

Gimnazjum 

nr 27 w Łodzi 



Joanna Hrk  

Obrazy słów – 

spotkanie ze 

sztuką  

 

Szkoła 

Podstawowa 

 nr 51 w Łodzi 



Wszystko z miłości do 

Łodzi – senator 

Ryszard Bonisławski  

 
Publiczne Gimnazjum 

 nr 15 w Łodzi 



„Czarno na białym” 

– sylwetka poety 

Roberta 

Rutkowskiego  

 

 
XXVI Liceum 

Ogólnokształcące 

w Łodzi 


