
Wyniki VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu  
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PROJEKTANTEM MODY” 

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PROJEKTANTEM MODY” 
zorganizowanym przez Bielską Szkołę Przemysłową jest świetnym przykładem jak ważną rolę pełni 
sztuka w rozwoju młodych ludzi.  Tematem tegorocznej edycji była moda uliczna oraz stroje do 
tańca nowoczesnego. Oba tematy silnie wiążą się z potrzebą konfrontacji z innymi ludźmi-wędrując 
ulicami miasta chcemy ubiorem zwracać na siebie uwagę, podkreślać swoją osobowość, tańcząc 
pragniemy zachwytu spojrzeń publiczności. Czas odosobnienia, w którym przyszło nam żyć  nie 
stanął na przeszkodzie w aktywności młodym uczestnikom konkursu. Stał się wyzwaniem, 
udowadniając, że  możemy wyrażać siebie poprzez sztukę i może być ona świetnym sposobem na  
kształtowanie własnej osobowości. W tegorocznej edycji udział wzięło 26 autorek prezentując 
bardzo wysoki poziom prac, zarówno pod względem warsztatowym jak i stylistycznym. Pojawiły się 
tradycyjne techniki jak szkic ołówkiem, akwarela, kredki czy nowoczesne techniki grafiki 
komputerowej. Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

I miejsce 
Giada Wasilewska z kl. VIII ze SP nr 25 im. ks. J. Twardowskiego w Bielsku-Białej, opiekun Sylwia 
Dubiel, za kolekcję street fashion pt.: „Trendy chłopak”. 

II miejsce  
Magdalena Kusz z kl. VIII ze SP im. P. Kojzara w Mnichu, opiekun Jolanta Greń, za kolekcję street 
fashion pt.: „Morele i winogrona pod niebieskim niebem”. 

II miejsce  
Jowita Fąfara z kl. VIII z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej, opiekun Anna Treszczyńska-
Rodak, za kolekcję do tańca nowoczesnego pt.: „Bajkowy hip-hop”. 

III miejsce  
Izabela Bączek z kl. VII ze SP nr 13 im. W. Jagiełły w Bielsku-Białej, opiekun Ewa Konior-Zawalonka, 
za kolekcję street fashion pt.: „Moda według gustu”. 

III miejsce  
Paulina Pudełko z kl. VII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince, za kolekcję street fashion 
pt.: „Wygoda przede wszystkim”. 

III miejsce  
Wiktoria Biłek z kl. VII ze SP nr 33 im. K. Makuszyńskiego w Bielsku-Białej, opiekun Małgorzata 
Maga, za kolekcję street fashion pt.: „Kontrast kolorów na przekór jesiennej nudzie”. 

Wyróżnienie 
Antonina Poprawa z kl. VII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jawiszowicach, opiekun Maria 
Małecka za kolekcję do tańca nowoczesnego pt.: „Taniec w porach dnia”. 

Wyróżnienie 



Magdalena Mordacz z kl. VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince, opiekun Celina 
Gonet za kolekcję street fashion pt.: „Aestedc look”. 

Wyróżnienie 
Zofia Grubecka z kl. VII ze SP nr 13 im. W. Jagiełły w Bielsku-Białej, opiekun Ewa Konior-Zawalonka, 
za kolekcję street fashion pt.: pt.: „Skrawki moich wspomnień”. 

Wyróżnienie 
Julii Wójcik z kl. VII ze SP nr 27 im. J. Kusocińskiego  w Bielsku-Białej, opiekun Ewa Kozioł-Biłek za 
kolekcję street fashion pt.: „ Wiosenna awangarda 2021”. 

Pragniemy poinformować, że uroczyste rozdanie nagród i wręczenie dyplomów planowane na 18 
listopada, z powodu obecnie panującej sytuacji w kraju zostało przeniesione na inny termin.  
O nowym terminie powiadomimy laureatów w najbliższym czasie, gdy warunki pozwolą na 
organizację spotkania z udziałem większej liczby osób. 
  

       Organizatorki: Iwona Łogusz, Ewa Fodczuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


