
Uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Jabłuszko i buraczek mają 

dobry smaczek!” 

 

W dniu 27 czerwca 2021 r. podczas Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Jabłuszko i buraczek mają dobry 

smaczek!”. Celem Konkursu organizowanego przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach było promowanie spożywania świeżych owoców i warzyw, które 

w postaci nieprzetworzonej zawierają bogate wartości zdrowotne i odżywcze. Świeże soki  

i surówki 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 było zatem zachęcanie do bezpośredniego zakupu 

świeżych produktów prosto od rolnika poprzez stronę e-bazarek:  

https://www.zachodniopomorskiebazarek.pl/.  

Konkurs organizowany był dla dzieci z województwa zachodniopomorskiego w wieku 

od 6 do 12 lat. 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. 

Do konkursu przystąpiło 41 uczestników. I miejsce zajął Miłosz Tobolski l. 11,  

II miejsce przypadło Franciszkowi Kardasiewiczowi l. 9, a III miejsce zdobył  

Antoni Domagała l. 6. Wyróżnienie otrzymała Amelia Szablewska l. 7.  

Partnerem konkursu była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  

a fundatorami nagród dla laureatów Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie 

oraz Zachodniopomorska Izba Rolnicza. Dla pozostałych uczestników Organizator przewidział 

miłe upominki.  

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach. 
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Fot.1. Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Jabłuszko i buraczek mają dobry smaczek!”.  

Od lewej organizatorzy konkursu: Izabela Świgoń i Jolanta Gapys z działu MDW, Dariusz Kłos 

dyrektor ZODR w Barzkowicach, Adam Kalinowski zastępca dyrektora ZODR, Agnieszka Śpiewak 

dyrektor KOWR OT w Szczecinie i Paweł Grobelny zastępca dyrektora ARiMR ZOR w Szczecinie 

 
Fot.2. Od lewej: Jolanta Gapys z działu MDW, Adam Kalinowski zastępca dyrektora ZODR, 

Agnieszka Śpiewak dyrektor KOWR OT w Szczecinie, Arkadiusz Semczyszak z działu TPR,  

Izabela Świgoń Dariusz Kłos dyrektor ZODR w Barzkowicach  



Fot.3. Wręczenie nagrody laureatowi I miejsca - Miłoszowi Tobolskiemu 

 
Fot.4. Wręczenie nagrody laureatowi I miejsca - Miłoszowi Tobolskiemu 



 
Fot.5. Wręczenie nagrody laureatowi II miejsca – Franciszkowi Kardasiewiczowi   

  
Fot.6. Wręczenie nagrody wyróżnienia – Amelii Szablewskiej 



 
Fot.7. Podziękowanie za współpracę przy organiozacji konkursu i sponsorowanie nagród  

KOWR OT w Szczecinie – dyrektor Agnieszka Śpiewak 

 
Fot.8. Podziękowanie za współpracę przy organiozacji konkursu  

ARiMR ZOR w Szczecinie – zastępca dyrektoa Paweł Grobelny 


