
Uczennice biłgorajskich szkół laureatkami Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego 

 
 W dniach 22-25 listopada 2012r. trzy uczennice: Patrycja Zań (Powiatowe 
Gimnazjum), Joanna Blicharz (Liceum im. ONZ) oraz Monika Szponar (ZSOiB) wraz z 
dwiema nauczycielkami (p. Barbarą Borowy oraz p. Aliną Dzido) zostały zaproszone przez 
Rosyjską Fundację Kultury do Moskwy na uroczyste zakończenie Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „ Wziąłem papier i ołówek do 
ręki…” zorganizowanego przez Rosyjską Fundację Kultury. 

 Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać ilustrację do wybranego przez siebie 
wiersza Siergieja Michałkowa. Prace oceniało dziesięcioosobowe międzynarodowe jury 
(Hiszpania, Ukraina, Estonia, Rosja, Japonia, Bułgaria), którego członkowie zajmują się m.in. 
ilustrowaniem książek dla dzieci. W konkursie wzięło udział 15 tysięcy prac. Wśród 
laureatów znalazły się uczennice z Biłgoraja: Patrycja Zań i Monika Szponar zajęły I miejsce, 
a Joanna Blicharz – II. Wyróżnienia, otrzymało ponadto 8 uczniów z Powiatowego 
Gimnazjum: Wojciech Ziemichód, Alicja Chołyst, Michał Watrak, Łukasz Bartoszek, Ewa 
Kuszewska, Agnieszka Beda, Marcelina Sokołowska, Agata Paluch  oraz 9 z Liceum 
Ogólnokształcącego im. ONZ: Magdalena Łońska, Paulina Kotwis, Paulina Wołoszyn, 
Przemysław Skubis, Paulina Brus, Kamil Ciosmak, Magdalena Harasiuk, Krzysztof Kleban, 
Martyna Zając.  

Nagrodą dla laureatów konkursu był przelot samolotem do Moskwy, czterodniowy 
pobyt w Moskwie oraz nagrody rzeczowe. Uczennice otrzymały albumy, w których 
zamieszczono prace wszystkich laureatów i prace prezentowane na wystawie pokonkursowej.  

Program wycieczki był bardzo bogaty i starannie przygotowany przez organizatorów. 
Zaproszeni do Moskwy uczestnicy konkursu mieli okazję zwiedzić Galerię Tretjakowską, 
słynny skarbiec rosyjskiego malarstwa oraz uczestniczyć w wycieczce autokarowej po 
rosyjskiej metropolii, która obejmowała m.in. zwiedzanie Placu Czerwonego. Na scenie 
Teatru  Dramatycznego „Modern” zaprezentowano dzieciom i młodzieży spektakl 
„Trusochwostik” na podstawie utworu Siergieja Michałkowa.  

Wręczenia nagród odbyło się w Moskiewskiej Galerii Sztuk Zuraba Cereteli, 
a ceremonii otwarcia uroczystości dokonał syn Siergieja Michałkowa – Nikita Michałkow, 
słynny rosyjski aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Przewodniczący Wiktor 
Czyżykow, przedstawił skład jury oraz dokonał podsumowania konkursu, po czym odbyło się 
wręczenie nagród i dyplomów laureatom. Ponad 1000 prac, obok nagrodzonych, jury 
zakwalifikowało do wystawy prezentowanej w pomieszczeniu Galerii. Po zakończeniu 
organizatorzy przygotowali uroczysty bankiet dla wszystkich gosci . Relacje z uroczystości, 
a także wywiad z przewodniczącym jury i z Julią Subbotiną–Michałkową wiceprezesem 
Rosyjskiej Fundacji Kultury, pojawiły się we wszystkich rosyjskich stacjach telewizyjnych. 

 Następnego dnia, w tej samej Galerii Sztuki, odbyło się kolejne spotkanie, które miało 
już mniej oficjalny charakter, ale równie miłą atmosferę. Uczestnicy konkursu mieli okazję 
poznać bliżej wszystkich członków jury, którzy opowiadali o swojej pracy i prezentowali jej 
przykłady (książki, których byli ilustratorami). Laureaci mogli z każdym z jurorów 
porozmawiać, zdobyć autograf do albumu, zrobić pamiątkowe zdjęcie, a przede wszystkim 
zasięgnąć opinii na temat swojego nagrodzonego rysunku. Prace plastyczne uczennic 
z Biłgoraja otrzymały bardzo wysoką ocenę jurorów, którzy w uzasadnieniu ich wyboru nie 
szczędzili pochwał dla ciekawych pomysłów i sposobów zilustrowania motywów literackich. 
Podczas spotkania można było także zdobyć autograf pani Julii Michałkowej, żony Siergieja 
Michałkowa, która była bardzo zaangażowana w organizację pobytu zaproszonych do 
Moskwy uczestników konkursu.  

Pobyt w Moskwie to niezapomniane przeżycie dla naszych uczennic, które miały 
możliwość zwiedzić piękne miejsca, poznać ciekawych ludzi, a przede wszystkim cieszyć się 
z sukcesu, jakim jest zdobycie tytułu laureata międzynarodowego konkursu plastycznego.       

 
 



 
 

Polska grupa przed odlotem do Moskwy 
 

 
 

Nikita Michałkow podczas otwarcia uroczystości 
 
 
 



 
 

Barbara Borowy z laureatkami konkursu 
 

 
 

Alina Dzido z laureatkami na Placu Czerwonym 
 



 

 
 

Julia Subbotina-Michałkowa podpisuje album Joannie Blicharz 


