„Nasze zwierzaki” – słodziaki
Szkolny konkurs fotograficzny „Mój zwierzak” został zakończony
i rozstrzygnięty!!!
28 lutego 2009r. zakończył się ogólnoszkolny konkurs fotograficzny, którego tematem był
„Mój zwierzak”. A dokładnie mówiąc zakończył się pierwszy jego etap czyli przyjmowanie
prac konkursowych. 18 marca 2009r. zebrało się jury konkursowe w składzie:
z grona pedagogicznego:
p. Piotr Antoszkiewicz – przewodniczący
p. Krzysztof Lewandowski
p. Mirosława Siemianowska
z grona uczniowskiego:
Marcin Litwiński kl. II TI
Robert Gaworek kl. II TI
Monika Czaplińska kl. III LPS
Mateusz Marchliński kl. II LPS
Na konkurs wpłynęło ponad 100 fotografii. W związku z tym jury miało powaŜny problem
z wyłonieniem tych najlepszych. Po burzliwych obradach, sporach, wzajemnych
przekonywaniach ustaliło co następuje.
Wszystkie zwierzaki są wyjątkowe, wspaniałe, piękne, mądre, grzeczne, słodkie i kochane.
A zdjęcia ukazują w całej okazałości te cechy i są odbiciem miłości do nich ich opiekunów.
Dlatego mimo, iŜ trudno było wyłonić zwycięzców to ...
Pierwsze miejsce zajęła, a właściwie zajął, kot „Tofik”, którego opiekunką i autorką zdjęć
jest Marta Zięba uczennica kl. IV TH

Drugie miejsce zajęła „Sonia” - pies Sylwii Gołębiewskiej uczennicy kl. III TL,
poniewaŜ trzecie miejsce zajęła „Helenka” świnka morska tej samej uczennicy, jury
postanowiło przyznać Sylwii jedno drugie miejsce za zdjęcia jej obu zwierzaków .
Trzecie miejsce ex aequo (z tą samą ilością punktów) zajął „Gacuś” – kot Moniki
Dąbrowskiej słuchaczki I sem. Szkoły Policealnej - kierunek Technik Administracji i ”Frytka”
nasza szkolna kotka, którą na fotografii uwiecznił p. Tadeusz Pacer.
Jury przyznało równieŜ wyróŜnienie. Otrzymała je praca p. prof. Izabeli Chomickiej
przedstawiająca „Historię wilgotnego nosa” - którego to nosa właścicielem jest pies Agar.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców i p. Dyrektorowi Krzysztofowi Iwulskiemu za
ufundowanie nagród dla zwycięzców. Mamy nadzieje, Ŝ zwierzaki będą z nich zadowolone.
Wystawę prac nagrodzonych jak równieŜ i pozostałych moŜna obejrzeć w gablocie, w holu III
piętra i przy drzwiach biblioteki.
Serdecznie zapraszamy!!!!
Mirosława Siemianowska (opiekun konkursu)

