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Protokół z obrad jury z dn. 11 kwietnia 2006 r. 
 
Jury ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Noga w łapę – razem idziemy przez świat” w składzie: 

 
Adam Kilian  ( przewodniczący ) 
Natalia Latecka 
Renata Markowska 
Janusz Stanny 

 
Po obejrzeniu  około 10 tys  prac nadesłanych przez  dzieci  i  młodzież,  postanowiło  przyznać  
12  równorzędnych nagród  i 42 wyróżnienia. 
 
Nagrody otrzymują: 
 
Marta Abramczyk  ( l.15 )  z  Warszawy za pracę  Jakiego mnie słowa dzisiaj nauczysz? 
Wioleta Bosiak  ( l.17 ) z  Łodzi za projekt koszulki  Wystarczy pokochać, opiekun Piotr Szydorczyk 
Ania Chwal ( l.11 )  z  Łomży  za pracę   Zostałem porzucony, lecz teraz mam szansę na nowy dom 
opiekun Anna Buraś 
Monika Geciów  ( l.11 )  z Oławy za pracę  Jakiś pies czeka, byś po niego przyszedł 
Marek Jurko  ( l.9 )  z Warszawy za pracę Zwierzęce marzenia, opiekun Ewa Felczuk 
Joanna Juszczak  ( l.17 )  z Łodzi za plakat Dożywocie?, opiekun Krzysztof  Balcerski 
Jarosław Kasak  ( l.21 )  z Rudy Śląskiej za pracę Nasz przyjaciel Aspen, opiekun Danuta Pańczyk 
Natalia Lejkowska ( l.9 ) z Warszawy  za pracę   Zaopiekuj  się  mną 
Karolina Łochowska  ( l.15 )  ze Stalowej Woli za pracę  Ja i mój pies,  opiekun Waldemar Ludjan 
Weronika Moczulska  ( l.12 ) z Warszawy  za pracę Porzucony w lesie, samotny wśród ludzi 
opiekun Krystyna Kowal 
Michalina Szcześniak  ( l.15 )   z Witkowa  za  pracę  Wymiary przyjaźni,  opiekun  L. Suborska 
Małgosia Mojsiuszko  ( l.6 )  z Białegostoku  za  pracę  Zaraz uczeszę konika, opiekun  Małgorzata 
Iwańczuk 
 
 
Wyróżnienia otrzymują: 
 
Basia Bałamucka  ( l.11 )  z Andrychowa za pracę Wesoły pies i kałuża, opiekun Sylwia Nowak 
Martyna Baran  ( l.16 )  ze Złotowa za pracę  Nie zostawiaj mnie tu, pomóż, opiekun Jerzy Jelonek 
Grzegorz Brabański  ( l.12 )  z Nysy za pracę Moi przyjaciele, pająki, opiekun Marcin Bednarczyk 
Justyna Broda  ( l.17 )  z Koszalina za projekt koszulki, opiekun Iwona Wilkoszewska 
Anna Cheba  ( l.13 )  z  Zabrza  za  pracę  Straciłem dom, bo byłem za duży,  opiekun 
Danuta Woskowicz 
Paulina Ciesielewska  ( l.9 )  z Warszawy za pracę Ja i mój pies, opiekun Barbara Szarf 
Kinga Ćwiertnia  ( l.10 )  z Andrychowa za pracę Radosne koty, opiekun Sylwia Nowak 
Hanna Dobrowolska  ( l.7 )   ze Zlojca za pracęNa spacerze z Miką, opiekun Małgorzata Magryta 



Klara Dołowska  ( l.9 )  z Warszawy za pracę Mój przyjaciel, opiekun Barbara Bielecka-Woźniczko 
Maciej Glaza  ( l.16 )  z Gdyni za pracę Obserwator dziwnego świata 
Mateusz Góral  ( l.17 )  z Dąbrowy Górniczej za pracę Zwierzęta leczą, ratują,bronią i towarzyszą, 
opiekun Iwona Nowak 
Piotr Hebda  ( l.9 )  z Krasnego za pracę b.tytułu,  opiekun Ewa Moniak-Różańska 
Kamila Janik  ( l.10 )  z Wałbrzycha za pracę Mój przyjaciel, opiekun Elżbieta Blazik 
Dominika Jędrzejek  ( l.11 )  z  Laskowej za pracę Pies to mój obrońca i przyjaciel, opiekun  
Dorota Rozlem 
Anna Kania ( l.15 )  z miejsc. Nowe za pracę Mój przyjaciel, opiekun Danuta Jankiewicz 
Julia Kapiszka ( l.9 )  z  Kalisza Pomorskiego za pracę Kochamy się, opiekun Teresa Stęporek 
Karolina Karbownik ( l.8 )  z Legionowa za pracę Na dachu, opiekun Barbara Retmaniak 
Aneta Karwowska ( l.9 ) z Zielonki za pracę Czika wspaniała o małym rozumku, ale wielkim sercu, 
opiekun Ewa Karwowska 
Anna Klechamer  ( l.10 )  z  miejsc.Skąpe za pracę  Ja i moi przyjaciele na spacerze, opiekun  
Teresa Berendt 
Justyna Kulik  ( l.11 )  z Zabrza za pracę Zwierzęta ratują, leczą, bronią i towarzyszą, opiekun  
Anna Jakuboszczak 
Mateusz Mileńczuk  ( l.8 )  z Będzina za pracę Nie, opiekun Dorota Brudnicka 
Maksymilian Mocior ( l.10 )  z  Gorzowa  Wielkopolskiego  za  pracę  b.tytułu,  opiekun  
Lech Jakubowski 
Jan Modrzewski  ( l.12 )  z Zamościa  za pracę Przygoda na pustyni, opiekun Maria Śliczniak 
Katarzyna Olejniczak  ( l.18 )  z Warszawy za pracę  Zwierzę nie jest rzeczą, opiekun  
Tomasz Ciechanowski 
Aleksandra Ozdoba  ( l.17 )  z Koszalina za pracę Portret mojej Mruczki, opiekun Maria Karpińska 
Paweł Panasiuk  ( l.16 )  z Sokółki za pracę Zwierzęta ratują, leczą, bronią i towarzyszą, opiekun 
Elżbieta Szomko 
Kamila Pasierbek  ( l.17 )  z Koszalina za pracę Zasypiam z nadzieją, opiekun Paweł Daciuk 
Justyna Piwosz  ( l.6 )  z Katowic za pracę b.tytułu, opiekun Benigna Miśta 
Julia Podczerwińska  ( l.10 )  z Warszawy za pracę b.tytułu , opiekun Irena Moraczewska 
Damian Roguz  ( l.9 )  z Wałbrzycha za pracę Artystyczny spacer kotów, opiekun Ewa Pietraszko 
Patryk Sala  ( l.12 )  z Wysokiej Głogowskiej za pracę b.tytułu, opiekun Bożena Sobek 
Karolina Salamon  ( l.12 )  z Nielisza za pracę Moje psy, opiekun Małgorzata Magryta 
Alicja Skowrońska  ( l.13 )  z Włocławka za pracę Słodkie sny z moim przyjacielem kotem, opiekun 
Danuta Batuta  
Gabriela Smętek  ( l.16 )  z  Polkowic za pracę W niedoli szynszyla, opiekun Marek Droździk 
Olek Szafran  ( l.10 )  z Warszawy za pracę  Razem weselej, opiekun Barbara Kalina 
Inga Szewczyk  ( l.11 )  z Warszawy za pracę Moje ulubione zwierzęta, opiekun Dorota Świeniewska 
Zuzanna Szyszak  ( l.15 )  z Warszawy  za pracę b.tytułu, opiekun Irena Moraczewska 
Michalina Wilk  ( l.10 )  z Józefowa za pracę Psie oczy i serce, opiekun Beata Ciarska 
Magdalena Władysiak ( l.15 )  z Włocławka za pracę Moje szczęśliwe chwile spędzone ze 
zwierzętami, opiekun Danuta Batuta 
Magdalena Wójcik ( l.17 )  z Łodzi za projekt koszulki Niektórzy ludzie są przywiązani do zwierząt, 
opiekun Piotr Szydorczyk 
Gucio Zientarski  ( l.7 )  z Legionowa za pracę Mój przyjaciel, opiekun Joanna Bronicka 
Katarzyna Zychowicz  ( l.9 )   z  Warszawy  za  pracę  Milunia i jej opiekunka,  opiekun  
Małgorzata Rojkiewicz 
 
 
  
 



Sprawowanie funkcji jurorów konkursu „Noga w łapę – razem idziemy przez świat” było dla 
nas piękną przygodą i prawdziwą radością. 
 Z wielu miast i licznych zakątków kraju przysłano tysiące rysunków, malunków i kolaży. 
Długi hol Teatru Lalka w Pałacu Kultury i Nauki zaroił się od malowanych, klejonych, rysowanych 
psów, koni, kotów i zwierząt wszelakich; egzotycznych lwów, papug, ryb i pingwinów.  Pojawiły się 
nawet smoki, nie dinozaury, ale nasze polskie, baśniowe. 
 Wszystkie te zwierzaki dzieci i młodzież malowała z zapałem i z sercem. Potrafili oni naszych 
zwierzęcych przyjaciół pokazać jak cierpią, tęsknią, kochają... i cieszą się. 
 Byliśmy zakłopotani decydujac się na ostateczny werdykt. To tak jak byśmy musieli wybierać 
pomiędzy np. Chagallem, van Gogh´em czy Mirő. 
 Wiele, wiele prac jest dziełem młodych MISTRZÓW. Ale i ci, którzy nie uzyskali nagród lub 
wyróżnień, niech będą dumni, że służyli dobrej, pięknej sprawie. Św. Franciszek patron poetów, 
artystów i zwierząt na pewno się raduje. 

Adam Kilian 
scenograf, grafik 
przewodniczący jury 

Na tym protokół zakończono i podpisano 
Adam Kilian (–) 
Natalia Latecka (–) 
Renata Markowska (–) 
Janusz Stanny(–) 

Warszawa 11 kwietnia 2006 r. 
 


