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Na przełomie marca i kwietnia 2021 r. Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – instytucja ko-

ordynująca działania Pomorskiego Programu Eduka-

cji Morskiej (PPEM) zaproponował przedszkolakom  
i uczniom klas 0-3 pomorskich przedszkoli i szkół pod-

stawowych udział w konkursie plastycznym, którego 
tematem były wielkanocne pisanki. 

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pra-

cy plastycznej (rysunek, malunek, wyklejanki, praca 
przestrzenna) przedstawiającej pisankę z motywem 
morskim/marynistycznym, przygotowanej według 
własnego pomysłu, a następnie sfotografowaniu jej  
i przesłaniu na adres mailowy Organizatora konkursu. 
Celem konkursu było: rozwijanie uzdolnień plastycz-

nych, technicznych, pomysłowości i kreatywności, 
rozwijanie umiejętności TIK, promowanie morskości 
regionu, wzbogacenie oferty Pomorskiego Programu 
Edukacji Morskiej skierowanej do przedszkolaków  
i uczniów pomorskich szkół i placówek oświatowych 
o kreatywne działania plastyczne i zdalne. W czasie 
nauki zdalnej zadanie konkursowe miało też być dla 
najmłodszych Pomorzan odskocznią od zadań wyko-
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Ale jajo!
Konkursu na morską pisankę

nywanych wyłącznie przed ekranem komputera czy 
smartfonu.  

Uczestnicy konkursu z Gdańska, Gdyni, Pucka, 
Objazdy, Trąbek Wielkich, Słupska, Łeby, Charzyko-

wych, Korzeniewa, Ustki, Rumi, Sopotu, Zaleskich, 
Damnicy, Sztumu, Polnicy, Kobylnicy, Wocławów, 
Tychnowych i Biesowic przesłali na adres mailowy 
organizatora blisko 200 prac. Każda przygotowana  
w morskim klimacie pisanka była oryginalna i pomy-

słowa. Zgodnie z regulaminem, o miejscach w kon-

kursie zdecydowali internauci poprzez głosowanie  
online pozostawionymi pod wybranymi pracami lajka-

mi. Oprócz tego nagrody i wyróżnienia przyznali też 
jurorzy.
Oto wyniki głosowania internautów:
I miejsce – Ksawery Kubacki, SP 1 w Sztumie  
– 782 głosów,
II miejsce – Laura Weltrowska, SP w Objeździe 

– 495 głosów,
III miejsce – Aleksandra Kamińska, SP w Objeździe 
– 356 głosów.

Ksawery Kubacki  
I miejsce – internauci

Laura Weltrowska 
II miejsce – internauci

Aleksandra Kamińska 
III miejsce – internauci
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Iwona Poźniak
Konsultant ds. edukacji morskiej i projektów edukacyj-

nych w ODN w Słupsku, koordynator Pomorskiego Pro-

gramu Edukacji Morskiej.

Wyróżnienia: 
 – Kinga Pychańska, SP 1 w Sztumie – 271 głosów,
 – ADAM SZPAK, SOSW w Damnicy – 244 głosy,
 – Stella Sadowska, MSP w Gdańsku – 222 głosy,
 – Maja Porzycz, SP w Objeździe – 197 głosów,
 – Tymon Majewski, Przedszkole 42 w Gdańsku – 186 
głosów,

 – Adrianna Basiak, SP w Objeździe – 170 głosów,
 – Dominik Sawicki, SP w Objeździe – 165 głosów,
 – Szymon Maksymiuk, SP w Objeździe – 159 głosów,
 – Iga Olewińska, Przedszkole w Trąbkach Wielkich – 
156 głosów,

 – Oliwia Łoszczuk, SP w Sztumie – 143 głosy,
 – Magdalena Chyła, SP w Tychnowach – 142 głosy,
 – Oskar Maksymiuk, Oddział Przedszkolny przy SP  
w Objeździe – 129 głosów.

W odpowiedzi na prośby i opinie opiekunów 
uczestników konkursu Organizator postanowił rów-

nież powołać komisję, która wyłoniło swoich laure-

atów konkursu na morską pisankę. Jury w składzie:  
Ewa Misiewicz – konsultant ds. edukacji kulturowej  
i arteterapii, Dorota Iwanowicz – konsultant ds. tech-

nologii informacyjno-komunikacyjnej, Iwona Poź-

niak – konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów 
edukacyjnych ustaliło werdykt:

I miejsce – Helena Mientka, Przedszkole w Trąbkach 
Wielkich,
II miejsce – Filip Klinkosz, Szkoła Podstawowa nr 11 
w Słupsku,
III miejsce – Franciszek Kądziołka, Szkoła Podstawo-

wa w Łebie.

Wyróżnienia:
 – Hanna Kierzkowska, Szkoła Podstawowa nr 3  
w Ustce,

 – Iga Szeszko, Pozytywna Szkoła Podstawowa  
w Gdańsku,

 – Jakub Milewski, Szkoła Podstawowa w Objeździe,
 – Julia Kamrowska, Szkoła Podstawowa nr 12  
w Gdyni ,

 – Maja Dubiela, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce,
 – Michalina Laskowska, Szkoła Podstawowa w Łebie.

Szczególne gratulacje i podziękowani jurorzy kie-

rują do Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Objeź-

dzie, którzy licznie zachęcili i zainspirowali dzieci do 
wykonania pięknych i ciekawych prac. Gratulacje!

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie 
dziękujemy za przesłane prace oraz gratulujemy ory-

ginalności i kreatywności w tworzeniu morskich pi-
sanek. Dziękujemy też wszystkim opiekunom małych 
artystów za wsparcie i pomoc techniczną przy przesła-

niu prac.

Wszyscy uczestnicy otrzymali mailem dyplomy za 
udział w konkursie, a nagrodzeni i wyróżnieni – w obu 
głosowaniach: online i jurorskim – zostali uhonorowa-

ni nagrodami o morskiej tematyce i dyplomami.

Helena Mientka 
I miejsce – jury

Filip Klinkosz 
II miejsce – jury

Franciszek Kądziołka
 III miejsce – jury


