
Prace plastyczne nagrodzone 

i wyróżnione w VIII edycji 

Festiwalu O.K.U.L.A.R.



KATEGORIA WIEKOWA: PRZEDSZKOLA 

I miejsce: Tymon Rękawek z Przedszkola 

nr 188 w Warszawie

Tytuł pracy: „Moja ulica”

Opis pracy: Praca wykonana techniką kolażu -

wydzieranka. Na pierwszym planie (od lewej) 

widoczne są budynki, które są oddzielone od 

siebie drzewami. Łącznie są 4 budynki– każdy 

z nich różni się wielkością, kształtem 

i kolorystyką poszczególnych elementów (okien, 

drzwi, dachu). Tło pracy stanowi zielona 

trawa, błękitne niebo na którym w prawym 

górnym rogu umiejscowione jest słońce.



KATEGORIA WIEKOWA: PRZEDSZKOLA 

II miejsce: Malina Czujkowska z Przedszkola 

nr 188 w Warszawie

Tytuł pracy: „Moje miasto nocą”

Opis pracy: Praca wykonana techniką mieszaną -

wydzieranka i farby. Na pierwszym planie 

widocznych jest 8 budynków – mają one 

nieregularne kształty, różnią się kolorem. Wspólnym 

elementem są okna w kolorze żółtym odbite palcami, 

ale ich ilość na każdym budynku jest inna. Tło pracy 

wykonane jest farbami w różnych odcieniach 

granatu. Rozmieszczone są na nim: drobny makaron 

w kształcie gwiazdek oraz jeden większy makaron 

o okrągłym kształcie. W niektórych miejscach tło 

pracy udekorowane jest brokatem.



KATEGORIA WIEKOWA: PRZEDSZKOLA 

II miejsce: Gabrysia Ciuk z Przedszkola 

nr 188 w Warszawie

Tytuł pracy: „Moja ulica”

Opis pracy: Praca wykonana techniką mieszaną. 

Na pierwszym planie umiejscowione są 3 otwarte 

koperty – pomalowane różnymi kolorami pasteli. 

Na kopertach narysowane są kształty przypominające 

drzwi i okna. Jedna z kopert (przyklejona skrajnie po 

lewej stronie) ma narysowany komin. Na kopercie 

umiejscowionej skrajnie z prawej strony znajduje się 

postać w czerwonej sukience, czerwonych butach 

i włosach w kolorze brązowym. Na drugim planie nad 

każdą z kopert znajduje się dłoń odciśnięta przy 

pomocy zielonej farby. Tło pracy ma kolor niebieski.



KATEGORIA WIEKOWA: PRZEDSZKOLA 

III miejsce: Julia Pląska z Przedszkola nr 245 „Sowy Mądrej Głowy”

Tytuł pracy: „Syrenka Warszawska"

Opis pracy: Praca wykonana techniką mieszaną. Przedstawia syrenę, która prawą 

rękę ma uniesioną nad głową – trzyma w niej miecz koloru szarego. Lewa ręka 

osłonięta jest okrągłą tarczą o kolorze brązowym – w jej środku znajduje się 

czerwone kółko, a na jej brzegach umiejscowione są brązowe elementy. Ogon 

syreny ma barwę złotą, umiejscowione są na nim cekiny w tym samym kolorze. 

Górna część ciała jest wykonana przy użyciu kartonu w kolorze kremowym, 

kolorem różowym zostały podkreślone piersi syreny. Na twarzy zostały wyraźnie 

zaznaczone: usta – kolorem czerwonym, policzki – kolorem fioletowym, nos –

kolorem różowym, oczy i rzęsy – kolorem czarnym. Włosy syreny są wykonane 

z pomarańczowego filcu, umieszczona jest na nich tasiemka w kolorze niebieskim. 

Tło pracy wykonane jest z różnych materiałów o nieregularnych kształtach, 

utrzymanych w kolorze niebieskim.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY I - I I I

I miejsce: Julia Grzejdak, Pola Grzejdak, Hania Ruszczyńska, 

Mateusz Nodzak, Stanisław Ropiak, Maciej Stępień z klasy I 

szk. podst. w SOSW nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie

Tytuł pracy: „Moja Warszawa”

Opis pracy: Praca wykonana techniką kolaż. W górnej części 

pracy znajduje się: naklejony widok na panoramę centrum 

Warszawy – Pałac Kultury i jego okolica. W lewym górnym rogu 

umiejscowione zostało żółte słońce z długimi promieniami.

Dolna część pracy wykonana jest z niewielkich kulek zielonej 

bibuły. Pośród nich, w różnych miejscach, znajdują się: postaci 

5 dzieci i pies – rysunki wykonane przy użyciu kredek, 

5 wypukłych kształtów wykonanych z kartonu w kolorze 

granatowym i czerwonym, 3 żółte pasy oraz dwa elementy 

wyklejone piaskiem. Sceneria obrazuje plac zabaw.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY I - I I I
II miejsce: Antoni Pietrzak z Przedszkola nr 245 „Sowy Mądrej 

Głowy” w Warszawie

Tytuł pracy: „Most Świętokrzyski”

Opis pracy: Praca wykonana techniką mieszaną. Na pierwszym 

planie, po prawej stronie, znajduje się syrena (narysowana 

kredką), umiejscowiona na czarnym elemencie. Zwrócona jest 

lewym profilem, nad głową ma uniesioną prawą rękę, w której 

trzyma miecz w kolorze niebieskim. Jej ogon ma kolor 

pomarańczowy, tułów jest osłonięty tarczą w kolorze 

czerwonym. Widoczna górna część ciała i prawa ręka mają 

kolor fioletowy. Twarz ma kolor kremowy, a włosy kolor żółty. 

Na niebieskim tle widoczny jest tytułowy Most Świętokrzyski –

wykonany z pasków gazety. Górna część jest wykonana 

pastelami kredowymi, a dolna wyklejona kawałkami bibuły. 

W lewym górnym rogu umiejscowione jest żółte słońce.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY I - I I I

II miejsce: Julian Michalak z klasy II szkoły podstawowej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Gdańsku

Tytuł pracy: „Żuraw”

Opis pracy: Praca wykonana przy użyciu pasteli kredowych. Na 

pierwszym planie znajduje się tytułowy żuraw (dźwig) w odcieniach 

zielonych. Jest on umiejscowiony na szarym podłożu, po jego lewej 

i prawej stronie znajdują się po dwa elementy – każdy z nich składa się 

z czarnego paska, na którego górnej części znajduje się czerwone kółko. 

Na drugim planie widoczne jest niebieskie niebo ze słońcem 

i 3 kształtami symbolizującymi ptaki. W połowie drugiego planu 

znajduje się zarys o nieregularnym kształcie – wykonany w ciemnych 

barwach.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY I - I I I

Wyróżnienie: Piotr Pawlak

z klasy I Szkoły Podstawowej w OSW w Laskach

Tytuł pracy: „Moja Warszawa”

Opis pracy: Praca wykonana techniką patchworku – wszystkie 

elementy są ze sobą połączone przy użyciu maszyny do szycia. 

Tło pracy jest w kolorze żółtym, a w jego prawym górnym rogu 

umiejscowiony jest element symbolizujący chmurę – na niej napis 

„WARSZAWA”. Od lewej strony widoczne są 3 różne budynki – między 

1 a 2 budynkiem znajduje się element, który kształtem przypomina 

Kolumnę Zygmunta. Po prawej stronie budynków znajdują się kolejno: 

element przypominający Pałac Kultury i Nauki oraz, znacznie mniejszy 

od pozostałych, element z napisem „ZOO”. W dolnej części pracy 

umiejscowiony jest niebieski podłuży kształt o nieregularnych 

brzegach – widoczne są na nim w różnych miejscach kształty 

przypominające ryby i wodorosty.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY IV -VI I I

I miejsce: Jarosław Wilczyński z klasy VIII szkoły 

podstawowej w SOSW im. prof. Z. Sękowskiej w Lublinie

Tytuł pracy: „Moje miasto"

Opis pracy: Praca wykonana przy użyciu mazaków na 

plastikowej płycie formatu A3, przedstawia kilka budynków, 

które mają różną barwę, różny kształt. Na każdym z nich jest 

bardzo dużo kolorowych elementów (okna, drzwi, balustrady). 

Ich rozmieszczenie jest nieregularne. Całość pracy została 

wykonana przy użyciu bardzo wielu kolorów.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY IV -VI I I

I miejsce: Mateusz Kotwica z klasy IV szk. podst. w SOSW

nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie

Tytuł pracy: „Moje miasto jest smutne bez drzew"

Opis pracy: Praca przestrzenna – składa się z drewnianej podstawy 

i 8 drewnianych elementów umiejscowionych na niej. Powierzchnia 

podstawy ma kolor zielony, elementy które są do niej 

przytwierdzone mają kształt prostopadłościanów o różnych 

wymiarach – 2 z nich mają kolor żółty, a 6 szary. Na każdym 

elemencie za pomocą czarnej farby namalowane są okna, a na

3 budynkach znajdują się dodatkowo drzwi – również pomalowane 

czarną farbą. Na szczycie jednego z budynków (pomalowanego na 

żółto) znajduje się biały okrąg z literą „H” w środku.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY IV -VI I I

II miejsce: Milena Kowalczyk z klasy IV szk. podst. w SOSW 

im. prof. Z. Sękowskiej w Lublinie

Tytuł pracy: „Moje miasto"

Opis pracy: Praca wykonana przy użyciu pasteli kredowych. Na 

pierwszym planie znajdują się 3 kolorowe budynki 

o nieregularnych kształtach. Między 1 a 2 budynkiem od 

lewej strony znajduje się postać, która jest tej samej wysokości co 

budynki. Postać ma czarne buty, niebieskie spodnie i różową 

koszulkę. Na jej kremowej twarzy narysowany jest czerwony 

uśmiech i niebieskie oczy. Postać ma brązowe włosy. Tło stanowią 

różnokolorowe kształty, wśród których 5 symbolizujących chmury.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY IV -VI I I

II miejsce: Jagoda Wójtowicz z klasy IV szk. podst. w SOSW im. 

prof. Z. Sękowskiej w Lublinie

Tytuł pracy: „Moje miasto"

Opis pracy: Praca wykonana przy użyciu pasteli kredowych. 

Na pierwszym planie od lewej widoczne są: drzewo o brązowym 

pniu i zielonej koronie, niski budynek o niebieskim spadzistym 

dachu, postać o brązowych włosach, z zielonymi oczami i ustami 

ubrana w różową spódnicę i czerwoną bluzkę. Po prawej stronie 

znajduje się 6 budynków ściśle do siebie przylegających – mają 

różne kolory, kształty okien, drzwi i dachów. Na dalszymi planie 

widoczne jest niebieskie niebo z 2 kształtami symbolizującymi 

chmury, 1 żółtym kształtem symbolizującym słońce 

i 1 nieregularnym kształtem w ciemnych barwach.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY IV -VI I I
III miejsce: Mikołaj Michalak z klasy V szk. podst. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 

nr 8 w Gdańsku

Tytuł pracy: „Moje miasto"

Opis pracy: Praca wykonana przy użyciu pasteli kredowych. Pracę można podzielić 

na dwie części, które łączą się ze sobą poprzez podstawy pomników.

W zależności od tego, który krótszy bok kartki stanowi podstawę pracy, 

widzimy pomnik Neptuna lub pomnik Warszawskiej Syrenki.

Pomnik Neptuna (znajdujący się w Gdańsku), to sylwetka umięśnionego mężczyzny 

trzymającego w dłoni trójząb skierowany w dół. Po jego lewej i prawej stronie 

znajduje się po jednym drzewie, zaś w jego tle widoczny jest kształt budynku 

z trzema wyraźnymi, łukowatymi oknami.

Po odwróceniu kartki o 180 stopni widać pomnik Warszawskiej Syrenki

z uniesioną nad głową prawą dłonią, w której trzyma miecz, jej tułów osłonięty jest 

okrągłą tarczą. W tle widoczne są kształty, które symbolizują Most Świętokrzyski 

i Wisłę. W prawej górnej części kartki widoczne są 4 drzewa.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY IV -VI I I

III miejsce: Maja Hrycharczuk z klasy V szk. podst. 

w SOSW im. prof. Z. Sękowskiej w Lublinie

Tytuł pracy: „Moje miasto"

Opis pracy: Praca wykonana przy użyciu pasteli kredowych 

na czarnym kartonie, który stanowi tło dla całości. 

W centralnej części znajduje się budynek, który ma 2 wieże 

– na każdej z nich namalowane są po 3 okna w kolorze 

niebieskim, część łącząca wieże ma 2 okna również 

w kolorze niebieskim oraz drzwi w kolorze brązowym. 

Do budynku prowadzi droga w kolorze brązowym, 

otoczona zielona przestrzenią. Po obu stronach znajdują się 

po dwa budynki o różnych kolorach, rozmiarach 

i kształtach. Na czarnym tle w nieregularnych odstępach 

narysowane są białe kropki.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY IV -VI I I

Wyróżnienie: Michał Pacan z klasy VIII szk. 

podst. w SOSW w Dąbrowie Górniczej

Tytuł pracy: „Moje miasto – Jezioro Pogoria 

w Dąbrowie Górniczej”

Opis pracy: Praca wykonana farbami. W dolnej 

części pracy znajdują się różnobarwne korony 

drzew – w odcieniach jesiennych. Nad nimi –

w górnej części - widoczne jest niebiesko-białe 

tło, a na nim 2 fioletowe kształty symbolizujące 

żaglówki. Jedna z nich w całości znajduje się 

w centralnej części, a fragment drugiej jest 

widoczny po prawej stronie pracy.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY IV -VI I I

Wyróżnienie: Daria Smolińska z klasy VIII 

szk. podst. w SOSW nr 8 im. dr Zofii 

Galewskiej w Warszawie

Tytuł pracy: „Moje miasto w Japonii"

Opis pracy: Praca naszkicowana ołówkiem, utrzymana w tonacji szaro-białej. 

Po prawej stronie, na całej wysokości kartki znajduje się gałąź z białymi 

plamkami – kwiatami. Na pierwszym planie, w centrum, widoczna postać 

odwrócona tyłem, z długimi włosami, częściowo przysłoniętymi szarym kołem 

z ułożonymi promieniście od środka ciemniejszymi płaskimi elipsami.

Koło zachodzi na część gałęzi. Postać stoi przed 

mostkiem z balustradami po obu stronach, 

prowadzącym do budynku po drugiej stronie 

rzeki. Za domkiem, w tle, mnóstwo 

szpiczastych wierzchołków, nad nimi jaśniejszy 

pas tła, a jeszcze wyżej, tuż przy górnej 

krawędzi kartki, ciemniejszy.



KATEGORIA WIEKOWA: KLASY IV -VI I I

Wyróżnienie: Marcel Kozakiewicz z klasy VIII szk. podst. w SOSW im. 

Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Tytuł pracy: brak

Opis pracy: Praca niezwykle kolorowa, cała kartka wyklejona kuleczkami 

uformowanymi z bibuły.

Centralną część zajmują dwa budynki w kolorach różowo - biało - niebieskich 

z wieżami i czarnymi kopułami. Poniżej czerwony budynek z fioletowym 

dachem. Okna we wszystkich budynkach zaznaczone na czarno. Po lewej 

stronie niższego budynku oraz pod nim powierzchnia wypełniona kuleczkami 

żółtymi, niebieskimi, czerwonymi, zielonymi, fioletowymi. Na niebieskim tle, 

pod górną krawędzią kartki kilka białych i różowych plam.



KATEGORIA WIEKOWA: SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I miejsce: Wiktoria Wiejak z klasy III LO w SOSW nr 8 im. dr Zofii 
Galewskiej w Warszawie

Tytuł pracy: „Warszawa – całkiem Nowy Świat”

Opis pracy: Grafika na czarnym passe-partout, utrzymana w 

pastelowych kolorach. Na pierwszym planie żółty słup z kolorowymi 

strzałkami w różnych kierunkach. Na jego wysokości, przy lewej 

krawędzi kartki, szary budynek z wystającym, dachem. Za słupem kilka 

pojedynczych postaci i jedna para, wszyscy w ruchu. Za nimi stojące 

w szeregu samochody. Na drugim planie, centralnie, wysoki budynek 

z przybudówkami, wieżą, dużą ilością okien (Pałac Kultury). Po jego 

prawej stronie, przy krawędzi kartki brązowy budynek z ostrym 

wierzchołkiem. Między wymienionymi elementami usytuowane są 

drzewa i zielone płaszczyzny. Na niebieskim tle, pod górną krawędzią 

kartki, szare chmurki. Dolna część wypełniona szarymi prostokątami.



KATEGORIA WIEKOWA: SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

II miejsce: Gabriela Wilga z klasy III LO w SOSW nr 8 im. 

dr Zofii Galewskiej w Warszawie

Tytuł pracy: „Widok na Warszawę”

Opis pracy: Praca wykonana farbami na płótnie. Na pierwszym 

planie widoczny jest pomnik Syrenki Warszawskiej, który 

zwrócony jest w prawą stronę. Lewa ręka trzymająca miecz 

uniesiona jest nad głową, prawa trzyma okrągłą tarczę 

osłaniając przy tym tułów. Pomnik Syrenki jest szary, a jego 

podstawa brązowa. Znajduje się na zielonym podłożu. 

W dolnej części pracy widoczny jest niebieski pas. W tle 

widoczne są żółte kontury budynków, nad którymi, po prawej 

stronie, widoczne są kształty symbolizujące ptaki. Na drugim 

planie widoczny jest również duży biały cień Syrenki odwrócony 

w stosunku do pomnika.



KATEGORIA SPECJALNA:  MAKIETY
I miejsce: klasa II SP z SOSW nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie

Tytuł pracy: „Miasto moich marzeń"

Opis pracy: Makieta rozmiarów 80 cm x 120 cm, ograniczona z każdej strony 

materiałem jutowym. Elementy umieszczone wewnątrz przedstawiają tytułowe 

„MIASTO MARZEŃ”, są one wykonane w dużej części z materiałów odpadowych, 

naturalnych, zielonej bibuły czy kartonów pomalowanych farbami. Makieta 

ozdobiona jest lampkami, dzięki czemu ma możliwość podświetlenia. 

Makietę można podzielić na 4 główne strefy – pierwsza z nich stanowi strefę 

relaksu znajduje się w niej dom wykonany z kartonu, a w nim m.in.: stolik nakryty 

pomarańczowym materiałem na którym leży książka, obok łóżko nakryte żółtym 

materiałem w czerwone kropki. Druga strefa to plac zabaw, a na nim m.in.: 

zjeżdżalnia wykonana z kartonu i metalowej puszki, ścianka do wspinania 

wykonana z patyczków i nitki. Trzecia strefa (niewidoczna na zdjęciu) to ogród. 

Czwarta strefa to stajnia, gdzie umieszczone zostały m.in.: elementy 

symbolizujące konie – wykonane z kasztanów i wykałaczek, plastikowe 

opakowanie po jogurcie wyłożone niebieskim materiałem symbolizujące wodopój 

dla koni, sama stajnia natomiast została wykonana z liści i patyków. 



KATEGORIA SPECJALNA: MAKIETY
I miejsce: klasa II SP z SOSW nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie

Tytuł pracy: „Miasto moich marzeń"

Opis pracy: Makieta rozmiarów 80 cm x 120 cm, ograniczona z każdej strony 

materiałem jutowym. Elementy umieszczone wewnątrz przedstawiają tytułowe 

„MIASTO MARZEŃ”, są one wykonane w dużej części z materiałów odpadowych, 

naturalnych, zielonej bibuły czy kartonów pomalowanych farbami. Makieta 

ozdobiona jest lampkami, dzięki czemu ma możliwość podświetlenia. 

Makietę można podzielić na 4 główne strefy – pierwsza z nich stanowi strefę 

relaksu znajduje się w niej dom wykonany z kartonu, a w nim m.in.: stolik nakryty 

pomarańczowym materiałem na którym leży książka, obok łóżko nakryte żółtym 

materiałem w czerwone kropki. Druga strefa to plac zabaw, a na nim m.in.: 

zjeżdżalnia wykonana z kartonu i metalowej puszki, ścianka do wspinania 

wykonana z patyczków i nitki. Trzecia strefa (niewidoczna na zdjęciu) to ogród. 

Czwarta strefa to stajnia, gdzie umieszczone zostały m.in.: elementy 

symbolizujące konie – wykonane z kasztanów i wykałaczek, plastikowe 

opakowanie po jogurcie wyłożone niebieskim materiałem symbolizujące wodopój 

dla koni, sama stajnia natomiast została wykonana z liści i patyków. 



KATEGORIA SPECJALNA:  MAKIETY
I miejsce: klasa IV SP z SOSW nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie

Tytuł pracy: „Moje miasto tętni życiem"

Opis pracy: Makieta ograniczona jest z 3 stron, część frontowa jest otwarta –

przez nią możliwa jest obserwacja elementów makiety z różnych stron.

Największą część makiety zajmuje budynek symbolizujący Pałac Kultury i Nauki 

w Warszawie.  Jest on wykonany w całości z kartonu pomalowanego białą farbą 

na którym czarnym mazakiem zaznaczono m.in. liczne okna. W dalszej części 

makiety widoczne są dwa elementy o kształcie prostopadłościanu, owinięte folią 

aluminiową oraz płaskie tło (stanowiące ścianę makiety). Na tle umieszczone są 

3 kolorowe kształty symbolizujące budynki nad nimi za pomocą farb zostało 

namalowane niebo. Wokół PKiN zostały umieszczone postacie ludzi - wykonane 

z papieru pokolorowanego różnymi kolorami kredek i drzewa – wykonane z 

brązowego papieru i zielonej bibuły. Pierwszą część makiety, wysuniętą nieco na 

zewnątrz stanowi droga wykonana z kartonu pomalowanego czarną farbą, na 

której znajdują się białe pasy i cztery kolorowe modele samochodów. 



KATEGORIA SPECJALNA:  MAKIETY
I miejsce: klasa III SP z SOSW nr 8 im. dr Zofii Galewskiej

w Warszawie

Tytuł pracy: „Moje miasto – moja duma"

Opis pracy: makieta przedstawia najbliższą okolicę ośrodka przy 

ul. Koźmińskiej w Warszawie, który zaznaczono okularami 

z czarnych drucików kreatywnych, umieszczonymi na dachu.

Na dużej prostokątnej powierzchni, ograniczonej ze wszystkich 

stron kartonowymi ściankami wysokości ok. 10 cm, zachowany 

został rzeczywisty układ ulic, budynków, roślinności. Wszystkie 

elementy zostały wykonane z materiałów ekologicznych: 

budynki zrobiono z pudełek oklejonych papierem pakowym, 

postaci dzieci z drucików kreatywnych, tablice z nazwami ulic 

z patyczków i papieru, rośliny z kolorowej bibuły, pestek dyni 

i słonecznika. Nad całą powierzchnią umieszczono, 

na sznureczkach, białe kawałki bibuły, symbolizujące chmurki.


