
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego online „Jabłuszko i buraczek mają dobry 

smaczek!” 

 

 

Celem konkursu było zaprojektowanie plakatu promującego wartości zdrowotne 

i odżywcze zawarte w sokach. Świeże soki wzmacniają system odpornościowy i oczyszczają 

organizm, co przekłada się na lepsze samopoczucie i ogólny stan zdrowia. 

Dbając o zdrowie należy zwracać szczególną uwagę na to, skąd pochodzą warzywa i owoce, 

dlatego ważne jest, aby droga od producenta do klienta była jak najkrótsza. Ideą konkursu 

byłot zatem zachęcanie do bezpośredniego zakupu świeżych produktów prosto od rolnika 

poprzez stronę e-bazarek: https://www.zachodniopomorskiebazarek.pl/ 

Konkurs adresowany był do dzieci w wieku od 6 do 12 lat mieszkających  

w województwie zachodniopomorskim. Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu pt. 

,,Jabłuszko i buraczek mają dobry smaczek!” i przesłanie fotografii lub skanu pracy w wersji 

elektronicznej na adres Organizatora. Każdy uczestnik mógł zgłosić jedną, wcześniej 

niepublikowaną pracę. Na konkurs nadesłano 41 prac. 1 czerwca, czyli w Dniu Dziecka, 

komisja konkursowa w składzie: Pan Dariusz Kłos Dyrektor Zachodniopomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Pan Adam Kalinowski I zastępca 

Dyrektora ZODR w Barzkowicach, Pani Jolanta Gapys główny specjalista Działu Metodyki 

Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw oraz Pani Izabela Świgoń starszy specjalista Działu 

Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw dokonała oceny prac. Komisja powołana przez 

Organizatora oceniła inwencję twórczą, pomysłowość, walory artystyczne, zgodność  

z tematyką i estetykę prac. Pierwsze miejsce zdobył Miłosz Tobolski, drugie przypadło 

Franciszkowi Kardasiewiczowi, a trzecie Antoniemu Domagale. Wyróżnienie otrzymała 

praca Ameli Szablewskiej. Dla pozostałych uczestników Organizator przewidział miłe 

upominki. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Wystawy Ogrodniczo-

Pszczelarskiej w dniu 27 czerwca 2021 r. 

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach. 
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Fot.1. Komisja konkursowa podczas oceny prac-Dariusz Kłos Dyrektor ZODR w Barzkowicach oraz 

Adam Kalinowski I zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach  

 

 
Fot.2.Komisja konkursowa podczas oceny prac-Jolanta Gapys główny specjalista Działu MDW, 

Dariusz Kłos Dyrektor ZODR w Barzkowicach i Izabela Świgoń starszy specjalista Działu MDW 



 

 
 

Fot. 3. Prace laureatów konkursu „Jabłuszko i buraczek mają dobry smaczek!”- 

 od lewej Adam Kalinowski I zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach, Izabela Świgoń starszy 

specjalista Dział MDW, Jolanta Gapys główny specjalista Dział MDW oraz Dariusz Kłos  

Dyrektor ZODR w Barzkowicach 

 

 

 


