
Kalendarzowe OSCARY rozdane 

 

Technikum Poligraficzno-Administracyjne i Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 

im. Joachima Lelewela w Poznaniu zorganizowały już po raz ósmy Konkurs Kalendarzy 2019 i Kart Świąteczno-

Noworocznych.  

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności kształcących się w zawodach: 

technik cyfrowych procesów graficznych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, 

technik organizacji reklamy, technik procesów drukowania, drukarz, introligator, fotograf. Celem corocznego 

konkursu jest zachęcanie uczniów do indywidualnego rozwoju artystycznego oraz konfrontacji osiągnięć 

i wymiany doświadczeń. Każda edycja odkrywa ciekawe indywidualności oraz zachęca młodych ludzi 

do niekonwencjonalnego wykorzystania kalendarza. 

W tym roku zaproponowano uczniom następujące tematy: 2019 – rok doniosłych rocznic, Sztuka koloru, 

Widziane inaczej. Prace można było zrealizować w 6 kategoriach: kalendarz wieloplanszowy A4 i A3, kalendarz 

plakatowy, kalendarz książkowy, kalendarz inny-projekt autorski i biznesowa karta świąteczno-noworoczna. 

W konkursie wzięło udział 142 uczniów. Złożono projekty 24 kalendarzy wieloplanszowych A4 (uczniowie klas 

1Ga i 2L), 33 kalendarzy wieloplanszowych A3 (uczniowie klas 2G, 4R, 1ZDI), 21 kalendarzy książkowych 

(uczniowie klasy 3C), 26 kalendarzy plakatowych (uczniowie klasy 4C) i 38 kart świąteczno-noworocznych 

(w tym 14 prac wykonanych ręcznie przez uczniów klasy 1Gb i 1R oraz 24 karty złożone komputerowo przez 

uczniów klas: 1F, 2F, 2R, 4R, 2ZFM).  

Prace oceniała komisja konkursowa powołana przez Dyrektora. W tym roku, poza nauczycielami szkoły - 

Małgorzata Brzozowska-Nowak, Damian Gajewski i Donata Laskowska – do pracy w komisji zaproszono 

przedstawicieli Pracodawców. Drukarnię Edica reprezentowała p. Prezes Grażyna Folta, drukarnię MDM-Druk 

p. Prezes Maciej Sierpiński. Członkowie rozszerzonej komisji mieli możliwość wszechstronnego spojrzenia 

na proces powstawania kalendarza; Pracodawcy zapoznali się z wymaganiami edukacyjnymi przewidzianymi 

w podstawie programowej kształcenia zawodowego, a nauczyciele – z warunkami stawianymi przez 

producentów: użyteczność, funkcjonalność, praktyczność i cena. Zdaniem p. Prezes G. Folty „było to nowe, 

niezwykle cenne dla obu stron doświadczenie”. 

Projekty oceniano pod względem zgodności z wybranym tematem, pod względem kompozycji i środków 

wyrazu artystycznego, atrakcyjności ujęcia tematu, staranności edycyjnej i estetyki oraz spełnienia wymagań 

regulaminu. Nie bez znaczenia była ocena jakości wydruku i oprawy.  

Wyniki VIII Szkolnego Konkursu Kalendarzy 2019 i Kart Świąteczno-Noworocznych ogłoszono 06. grudnia 2018 

w obecności Przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego, Wydziału Oświaty UM Poznania, 

Pracodawców, z którymi szkoła współpracuje, uczniów i nauczycieli. 

Komisja Konkursowa przyznała: 

w kategorii kalendarz wieloplanszowy, format A4: 

I nagroda – Emilia Węglarz z klasy 1Ga 
II nagroda – Bartosz Bugaj z klasy 2L 

 III nagroda – Jakub Wiśniewski z klasy 1Ga 

 Wyróżnienie – Weronika Kasprzak z klasy 1Ga 

w kategorii kalendarz wieloplanszowy, format A3: 

I nagroda – Anna Ziembiewicz z klasy 2G 
II nagroda – Patryk Rosiński z klasy 2G 

 III nagroda – Izabela Purłan z klasy 2G 

 Wyróżnienie – Kamil Grabowski z klasy 2G 



Drukarnia MDM-Druk bezpłatnie wydrukuje i oprawi nagrodzone i wyróżnione kalendarze 

wieloplanszowe A4 i A3 na wystawę, która będzie zaprezentowana w holu w Urzędzie Miasta 

Poznania. 

w kategorii kalendarz plakatowy, format B1: 

I nagroda – Karolina Eksterowicz z klasy 4C 
II nagroda – Bartosz Cichowlas z klasy 4C 

 III nagroda – Klaudia Fajgier z klasy 4C 

 Wyróżnienie – Bartosz Siemiński z klasy 4C 

w kategorii kalendarz książkowy: 

I nagroda – Zuzanna Zubowicz z klasy 3C 
II nagroda – Natalia Ratajczak z klasy 3C 

 III nagroda – Joanna Lechna z klasy 3C 

 Wyróżnienie – Maciej Paczyński z klasy 3C oraz Aleksandra Czyżewska z klasy 3C. 

Kalendarz książkowy wymaga wielkiego nakładu pracy nie tylko projektanta. Dzięki zaangażowaniu 

działu Prepress Drukarni Edica możliwy był szybki skład, druk i oprawa. Drukarnia Edica bezpłatnie 

wydrukowała i oprawiła nagrodzone i wyróżnione kalendarze w tej kategorii. 

w kategorii biznesowa karta świąteczno-noworoczna: 

I nagroda – Marta Szumnarska z klasy 4R 
II nagroda – Natalia Wyzuj z klasy 2R 

 III nagroda – Eryk Momot z klasy 2R 

 Wyróżnienie – Kamila Dobierzyńska z klasy 2F i Martyna Banaszak z klasy 1Gb. 

Po rozdaniu nagród, uczennica klasy 2G Ania Ziembiewicz, powiedziała, że w powszechnym mniemaniu, każdy 

konkurs oznacza rywalizację o nagrody. Dla niej samej cenniejszą od nagrody okazała się - przy 

przygotowywaniu pracy na konkurs - możliwość współpracy kolegami ze swojej klasy oraz chęć wykonania 

pracy na najwyższym poziomie.  

Do ufundowania nagród przyczynili się: Wielkopolski Kurator Oświaty udzielając wsparcia finansowego, 

Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców. Nagrodami były książki o tematyce związanej z kształceniem zawodowym 

renomowanych domów wydawniczych. 

Społeczność szkolną poproszono o oddanie głosu w plebiscycie Nagroda Publiczności (na każdej pracy 

umieszczono metryczkę opisującą kalendarz co ułatwi oddanie głosu). Głos można oddać zwiedzając wystawę 

w szkole do 14.12.2018.  

Ósma edycja konkursu i imprez mu towarzyszącym nie byłyby możliwa, gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielu 

osób. Serdeczne podziękowania należą się nauczycielom, bez pomocy których prace uczniów nie nabrałyby 

takiego blasku. Nauczyciele ci służyli uczniom radą i pomocą w czasie prac nad kalendarzem i kartą świąteczną. 

Pracowali również jako członkowie komisji oceniającej zgłoszone na konkurs prace. Podziękowania kierowane 

są również do p. Anny Kurgan, której uczeń - Mariusz Mermela z klasy 2F - stworzył oprawę fotograficzną. 

Szczególne podziękowania należą się p. Małgorzacie Suchaneckiej, pomysłodawczyni oprawy plastycznej oraz 

Pracownikom obsługi administracyjno-technicznej za cierpliwość i wyrozumiałość przy przygotowywaniu 

wystawy. Wystawa w szkole dostępna jest do 14 grudnia br. Od 10 grudnia 2018 do 4 stycznia 2019 można ją 

także obejrzeć w holu parterowym Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17 w  godzinach pracy 

Urzędu. 

Osoby zainteresowane nabyciem jakiejkolwiek pracy z wystawy proszone są o kontakt mailowy 

sekretriat@lelewel.poznan.pl  hasło KALENDARZE 2019. 

 

 

Donata Laskowska 
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