W lutym w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny polegający na wykonaniu
ozdobnej literki nawiązującej stylem do średniowiecznego inicjału umieszczanego w
miniaturach ewangeliarzy.
Jednym z celów zadania konkursowego było zwrócenie uwagi na wartość pisma
odręcznego jako jednego z elementów w kształtowaniu się języka i posługiwania się nim w
każdym czasie.
Uczniowie sami przekonali się, ile pracy i cierpliwości wymaga wykonanie jednej litery, a
cóż dopiero przepisanie całej księgi i na dodatek piórem maczanym w inkauście. W
średniowieczu tą pracą zajmowali się mnisi z zakonu benedyktynów – stąd powiedzenie
„benedyktyńska praca”.
Trzeba przyznać, że nasi uczniowie sprostali wymaganiom, zaskakując komisję
konkursową kunsztem, pomysłowością i oryginalnością prac. Tym bardziej, że wymagania
nie były takie proste. Praca miała przedstawiać barwną iluminację z inicjałem w roli głównej
otoczonym bogato zdobioną bordiurą. Uczniowie kształtując swoje poczucie estetyki, uczyli
się dobierania odpowiednich środków wyrazu artystycznego, do jakich należą między innymi
prawidłowa kompozycja, proporcje oraz kolorystyka, która powinna nawiązywać do
średniowiecznych iluminacji. Precyzja wykonania to następna ważna cecha benedyktyńskich
miniatur. Spełnienie takich właśnie wymagań było kryteriami w wyborze najlepszych prac
plastycznych. Wybór był bardzo trudny, ponieważ każda praca pokazywała olbrzymie
starania włożone przez ucznia. Dlatego też oprócz prac nagrodzonych miejscami komisja
postanowiła wyróżnić również te, które nie spełniły do końca wymaganych kryteriów , ale
posiadają duże walory artystyczne i są piękną wizytówką umiejętności uczniów.
Komisja konkursowa w składzie: B. Zelwowiec, M. Brauła i E. Stosio przyznała:
I miejsce – Klaudia Bogusz kl. IV b
II miejsce - ex aequo Mateusz Prus kl. V a i Kacper Sędek kl. V a
III miejsce – ex aequo

Krystian Chrustowski kl. V a i Aleksandra Górska kl. VII b

Wyróżnienia:

1 – Michał Gościej kl. IV b ,
2 – Filip Broda kl. V a,
3 – Julia Domańska kl. IV a,
4 - Natalia Brauła kl. V a,
5 - Kinga Domańska kl. VII b,
6 – Wiktoria Zwierz kl. V b,
7 – Alicja Biernat kl. VII a.

8 - Julianna Wielgo kl. IV b
9 – Zofia Kraszewska kl. IV b
10 – Szymon Wójcik kl. IV b

11 – Oliwia Śluzek kl. VII a
12 – Igor Kaczorek kl. V a
13 – Natalia Noceń kl. IV b
14 – Piotr Zuchowicz kl. IV a
15 – Kacper Parzyszek kl. VII a
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy pozostałym uczestnikom konkursu za
udział. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z pracami zamieszczonymi w galerii.

