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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA KOMIKS 
O KRÓLOWEJ JADWIDZE

Wyniki rozstrzygnięcia III edycji Konkursu Literacko – Plastycznego
dla Szkół Jadwiżańskich na Komiks: „Królowa Jadwiga - jej życie lub
legendy o niej” Konkurs jest emitowany pod patronatem Prezydenta
Miasta Piły. Na konkurs wpłynęło ponad 30 prac, w tym roku głównie z
naszej szkoły. Niestety, mimo dostępu do regulaminu, część prac nie
spełniała wymogów regulaminowych - brak podpisu czy układu
pionowego plansz.

Komisja w składzie:
Małgorzata Biała- przewodnicząca
Magda Riske- członek jury
Ewa Dąbkowska – członek jury
Bogusława Różańska – członek jury
postanowiła nagrodzić prace następujących twórców komiksów :

 1 miejsce ex aequo w kategorii klas 4-6 SP dla
Zuzanny Domasik lat 12, ze SP nr 2 im. Królowej Jadwigi, OSIEK

 (op. Magdalena Kramarczyk)
Mai Ganske lat 12, ZS 2 im. Królowej Jadwigi w Pile, Piła 

(op. Bogusława Różańska)
2 miejsce w kategorii klas 4-6 SP dla

Jagody Wika lat 12, ZS 2 im. Królowej Jadwigi w Pile, Piła 
(op. Bogusława Różańska)

3 miejsce ex aequo w kategorii klas 4-6 SP dla
Zuzanny Riske lat 10, ZS 2 im. Królowej Jadwigi w Pile, Piła 

(op. Bogusława Różańska)
Aleksandra Leniec lat 12, ZS 2 im. Królowej Jadwigi w Pile, Piła 

(op. Bogusława Różańska) 

Serdecznie gratulujemy laureatom
tegorocznego konkursu!

Opiekun konkursu: Bogusława Różańska

.

Celem konkursu jest
zainteresowanie
uczniów historią
życia Królowej
Jadwigi, jej postawą
wobec drugiego
człowieka, oraz
legendami na jej
temat. Dodatkowym
zadaniem konkursu
jest rozwijanie
wyobraźni twórczej
uczniów na
stworzenie komiksu,
a co za tym idzie
wymyślenie tekstu
dialogowego i
obrazków
pokazujących
wybraną przez nich
historię lub legendę.
Zachęcamy
wszystkich do
udziału w kolejnej
edycji konkursu!  
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http://zs2pila.pl/images/stories/file/ROK SZK_2015_16/KONKURSY/Komiks o Kr%C3%B3lowej Jadwidze/Zuzanna Domasik _1 miejsce  ex aequo 4-6 SP.pdf
http://zs2pila.pl/images/stories/file/ROK SZK_2015_16/KONKURSY/Komiks o Kr%C3%B3lowej Jadwidze/Maja Ganske_ 1 miejsce ex aequo w kategorii klas 4-6 SP.pdf
http://zs2pila.pl/images/stories/file/ROK SZK_2015_16/KONKURSY/Komiks o Kr%C3%B3lowej Jadwidze/Jagoda Wika _2 miejscew kategorii klas 4-6 SP.pdf
http://zs2pila.pl/images/stories/file/ROK SZK_2015_16/KONKURSY/Komiks o Kr%C3%B3lowej Jadwidze/Zuzanna Riske_3 miejsce ex aequo w kategorii klas 4-6 SP.pdf
http://zs2pila.pl/images/stories/file/ROK SZK_2015_16/KONKURSY/Komiks o Kr%C3%B3lowej Jadwidze/Aleksandra Leniec _ 3 miejsce ex aequo w kategorii klas 4-6 SP.pdf
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NASZA PATRONKA
ŚW. KRÓLOWA JADWIGA

. s.1 s.2

Jubileusz

                            
                            REDAKCJA:

MAJA I MARTYNA

OPIEKUN:
p. K. STRÓGAREK

KONTAKT:
niecodziennikszkolny@gmail.com

Królowa Jadwiga

Życiorys św. Jadwigi Królowej

Jadwiga urodziła się 18 lutego 1374 r.
jako córka Ludwika, króla Węgier i
Polski, oraz Elżbiety Bośniackiej. Po
ojcu odziedziczyła tron Polski. W
wieku 10 lat została koronowana 16
października 1384 r. W wyniku
sytuacji politycznej Polski wydana za
Jagiełłę 18 lutego 1386 r.  Biorąc
czynny udział w rządzeniu państwem,
prowadziła głębokie życie
religijne. Poprzez akt fundacyjny i
testamentalny zapis na rzecz
Akademii Krakowskiej uchodzi za
współzałożycielkę Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Zmarła, wkrótce po połogu, 17 lipca
1399 r. w Krakowie.  8 czerwca 1979 r.
w katedrze na Wawelu Jan Paweł II
odprawił po raz pierwszy Mszę św. ku
czci błogosławionej królowej Jadwigi,
wynosząc ją tym samym na
ołtarze. Kanonizował ją w 1997 r.

Maja i Martyna

Zuzanna Riske ZR ZR

p. A. Goldstein

int.
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