
       Okazuje si´, ˝e j´zykiem m∏odych Europejczyków
mo˝e byç sztuka. Âwiadczy o tym doskonale pobyt w
Ciechocinku Finalistów III Konkursu Malarskiego dla
dzieci i m∏odzie˝y pod tytu∏em „Cz∏owiek i jego praca”.

Przypomnijmy - do pierwszego etapu konkursu
przys∏ano ok. 2000 prac malarskich na temat szczegó-
∏owy - „Praca, a dzia∏alnoÊç humanitarna”. W konkursie
wzi´∏y udzia∏ dzieci z Albanii, Bia∏orusi, Czech, Litwy,
S∏owacji, S∏owenii, Turcji, W´gier, ¸otwy i Polski.

Niestety nie wszystkie zaproszone dzieci mog∏y
przyjechaç do Ciechocinka - na plenerze goÊcimy m∏o-
dych artystów z Albanii, Bu∏garii, Bia∏orusi i ró˝nych
zakàtków kraju. Pozostali otrzymajà medale za udzia∏
w Finale drogà pocztowà.

We wszystkich zakàtkach Ciechocinka mo˝na by∏o
spotkaç m∏odych artystów, poch∏oni´tych pracà twór-
czà, przelewajàcych za pomocà barw wra˝enia z pobytu
w naszym mieÊcie. A by∏o co przelewaç, oprócz malo-
wania, dzi´ki ̋ yczliwoÊci wielu sponsorów przygotowa-
liÊmy wiele dodatkowych atrakcji m.in.: przeja˝d˝k´
tramwajem konnym, dyskotek´, ognisko z pieczeniem
kie∏basek, wycieczk´ do Dworku Prezydentów RP oraz
udzia∏ w koncercie.

Uroczysty Fina∏ Konkursu odby∏ si´ w sobot´ 16
lipca o godz. 16.00 w kinie „Zdrój”, gdzie oprócz uro-
czystego wr´czenia medali i dyplomów nastàpi∏o otwar-
cie wystawy pokonkursowych prac malarskich Fina-
listów Konkursu.

Zwyci´zcami Fina∏y III Konkursu malarskiego zostali:
5-8 lat
III miejsce - Monika ˚ukowska - Sochonie
II miejsce Urszula Dzieniszewska - Sochonie
I miejsce - Natalia Sochoƒ - Sochonie
9-12 lat
III miejsce - Nona Spasowa - Bu∏garia
II miejsce - Ludmi∏a Niezgoda - Nowy Sàcz
I miejsce - Anna Klechamer - Skàpe
13-16 lat
III miejsce - Tania Filipchyk - Bia∏oruÊ
II miejsce - natalia Baranowska - Koszalin
I mijesce - Anna Szymaƒska - Nowy Sàcz
Grand Prix otrzyma∏a Agnieszka Kocuƒ - Nowy Sàcz
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, do koƒca

roku przewidujemy cykl wystaw nades∏anych na kon-
kurs. Naprawd´ warto je zobaczyç!

                  Kurator Konkursu Barbara Kawczyƒska
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