
                     

Radom, dnia 28 stycznia 2021 r 

PROTOKÓŁ  
Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ  „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA”  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM WSI RADOMSKIEJ OD 21.12.2020 ROKU DO 18.01.2021 ROKU 

 

Komisja  konkursowa w składzie: 

1.Marcin Murawski – Przewodniczący komisji konkursowej 

2.Kinga Szewczyk – członek komisji 

3.Michalina Grzeszczyk – członek komisji 

4.Ilona Kostkiewicz – członek komisji 

 

W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej. Do konkursu nadesłano 13 fotografii prac. 

Komisja Konkursowa zweryfikowała je i zakwalifikowała wszystkie 13 do przyznania nagród. Następnie po wnikliwej ocenie 

postanowiła zgodnie z Regulaminem Konkursu przyznać, następujące nagrody dla poszczególnych uczestników: 

W kategorii wiekowej I-III klasa szkoły podstawowej: 

I miejsce: Wiktoria Ważna klasa III  

I miejsce: Laura Pszczoła klasa III 

II miejsce: Franciszek Jasek klasa I 

III miejsce: Michał Drela klasa I 

 

W kategorii wiekowej IV-V klasa szkoły podstawowej: 

I miejsce: Weronika Jaroszek  klasa IV 

II miejsce: Karolina Molendowska klasa IV 

III miejsce: Jan Jasek klasa IV 

 

W kategorii wiekowej VI-VIII klasa szkoły podstawowej: 

I miejsce: Alicja Ważna klasa VI 

II miejsce: Julia Kozuj klasa VI 

II miejsce: Hanna Ruszczyk klasa VII 

III miejsce: Wiktoria Drela klasa VI 

III miejsce: Maksymilian Solecki klasa VIII 

III miejsce: Martyna Molendowska klasa VI 

 

Podczas oceny prac komisja brała pod uwagę wytyczne zawarte w regulaminie konkursu i nagradzała prace zgodnie  

z nim. Członkowie komisji z satysfakcją dostrzegają, że autorzy prac dbali o estetykę ich wykonania i w głównej mierze 

wykorzystali do ich tworzenia materiały tradycyjne. Wiele z nadesłanych prac prezentowało wysoki poziom staranności 

wykonania a efekt końcowy wskazywał na pracochłonność podczas ich tworzenia. Cieszymy się, że wśród dzieci i młodzieży z 

naszego regionu, nadal istnieje motywacja do czynnego brania udziału w kulturze i kultywowaniu dawnych tradycji, jakimi jest 

między innymi własnoręczne wykonywanie ozdób choinkowych. Dziękujemy rodzicom i opiekunom plastycznym za 

zaangażowanie i nadesłanie prac swoich podopiecznych.     

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1…………………………….    

2…………………………….. 

3…………………………….. 

4…………………………….. 


