Projekt plastyczny
Młynarski Inspiruje – podsumowanie
W projekcie wzięło udział 9 osób – Brawo dla uczestników!
Wszystkie zgłoszone prace, wykonane w różnych technikach, są pełne uroku
malarskiego i kompozycyjnego. Wykazują zaangażowanie Autorów i ciekawą
interpretację utworów Wojciecha Młynarskiego.
Wskazanie najlepszych prac stanowiło spory problem dla komisji w składzie:
Jolanta Skrzypczyk, Małgorzata Wejtko, Hanna Barlak.
Po emocjonujących dyskusjach, komisja zadecydowała o przyznaniu:
Nagrody Specjalnej dla Hani Ogińskiej kl.VI
Praca prezentuje wysoki poziom malarski, co zdecydowanie ją wyróżnia.
Ilustruje utwór „Jesteśmy na wczasach” w sposób jednoznaczny i znakomicie
oddaje jego nastrój emocjonalny.
W kategoriach konkursowych:
Inspiracja wierszem „Nie ma jak u mamy”
Obie zgłoszone prace są pełne uroku, oddające klimat domowego ogniska i
znaczenie tytułowej Mamy. Posiadają wysokie walory malarskie.
I miejsce - uzyskała praca Nikoli Jędrzejczyk kl. V
II miejsce - dla pracy Mileny Gaza kl. IV
Inspiracja wierszem „Dwie akacje”
I miejsce - dla prac Julii Kur kl. IV – praca jest bardzo malarska i ciekawie oddaje
klimat utworu.
II miejsce - praca Mileny Dziekońskiej kl. V – prezentuje siłę swobodnej
inspiracji, jest pracą z „przestrzenią” do interpretacji.
III miejsce – praca Mileny Gaza kl. IV- prezentuje uroczy optymizm

Inspiracja wierszem „Moje ulubione drzewo”

I miejsce – ex aequo dla dwóch prac: autor niepodpisany oraz praca Heleny
Sadowskiej kl. V – prace oddają klimat mazurskiej gwiaździstej nocy,
wspominanej przez Autora wiersza. Aż chce się jechać….
II miejsce - praca Mai Kurowskiej kl. IV – wyróżniające walory malarskie, a
jednocześnie prawdziwe leszczynowe liście – Brawo!
III miejsce – praca Nikoli Jędrzejczyk kl. V – wyróżniająca się ciekawą techniką i
swobodną interpretacją symboliki.
Na szczególne wyróżnienie zasługują osoby, które wykonały prace do dwóch
utworów: Natalia Jędrzejczyk i Milena Gaza. Super!!!

Serdecznie dziękujemy pani Renacie Biłozór, która poprowadziła
projekt „Młynarski inspiruje” w szkole w Komorowie, z owocnymi
efektami!!
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie „Młynarski Inspiruje” .
Mamy nadzieję, że to był dobrze spędzony czas i pierwszy krok do poznawania
twórczości Wojciecha Młynarskiego.
Życzymy radości z obcowania z dobrą poezją i sukcesów artystycznych!

Hanna Barlak – prezes TPMOK
Jolanta Skrzypczyk - sekretarz TPMOK

