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Wyniki konkursu Plakat: 2021. Konkurs IPN na plakat
rocznicowy
Pierwsza edycja konkursu PLakat: 2021 cieszyła się sporym zainteresowaniem - zgłoszenie złożyło
prawie pięćdziesięciu młodych projektantów, którzy przekazali do oceny ponad osiemdziesiąt prac.
Zwycięzcy wyróżnili się cennymi umiejętnościami: syntezą przekazu, wrażliwością estetyczną i
wysokim poziomem warsztatowym. Cieszy również różnorodność w zakresie wyboru opracowywanego
tematu.

Jury konkursowe po obradach postanowiło przyznać nagrody przewidziane regulaminem:

Nagrodę za najlepszy plakat w kategorii studentów i absolwentów przyznać Zuzannie Stróżykiewicz za
plakat o pierwszym zrzucie Cichociemnych.

Wyróżnienia w kategorii studentów i absolwentów przyznać:

Ewelinie Ostrowskiej za plakat o stanie wojennym;1.
Szymonowi Łachecie za plakat o stanie wojennym;2.
Konradowi Knapaczowi za plakat o traktacie ryskim.3.
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Nagrodę za najlepszy plakat w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych przyznać Anicie
Kawieckiej za plakat o stanie wojennym.
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Wyróżnienia w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych przyznać

Jolancie Buczkowskiej za plakat o III powstaniu śląskim;1.
Martynie Ludwickiej za plakat o pierwszym zrzucie Cichociemnych;2.
Szymonowi Glińskiemu za plakat o III powstaniu śląskim.3.
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Nagrodę specjalną za najlepszą serię plakatów w kategorii studentów i absolwentów przyznać
Ewelinie Ostrowskiej.
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powstanie śląskiepowstanie śląskie
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Nagrodę specjalną za najlepszą serię plakatów w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych
przyznać Jolancie Buczkowskiej.
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Gratulujemy zwycięzcom i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie!
Biuro Edukacji Narodowej w najbliższych miesiącach planuje prezentację zwycięskich prac na
wystawie pokonkursowej w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia", wszelkie informacje
opublikujemy już niebawem.
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