
 

 

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ  

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  

„PIERWSZE KROKI MŁODEGO PATRIOTY” 

W dniu 6 listopada 2018 r. w Centralnej Bibliotece PTTK im. Kazimierza Kulwiecia 

w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 11 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego „Pierwsze kroki młodego patrioty”, organizowanego w ramach projektu 

„Z PTTK na Szlakach Niepodległości”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Komisja konkursowa obradowała w składzie: 

Ryszard Kunce – przewodniczący, 

Jolanta Śledzińska, 

Maria Janowicz,  

Elżbieta Matusiak-Gordon,  

Karolina Rukat, 

Joanna Sawicka. 

Zadaniem komisji konkursowej była ocena nadesłanych prac w określonych technikach 

i opracowanie werdyktu końcowego. 

Podczas oceniania prac komisja konkursowa wzięła pod uwagę: zgodność pracy z tematem, 

jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne (między innymi kompozycję, 

technikę, gamę kolorystyczną), stopień trudności wykonania. 

Na konkurs nadesłanych zostało 234 prace z całej Polski. Komisja dokonała analizy prac 

konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.  

Decyzją komisji konkursowej w każdej kategorii wiekowej przyznano I, II i III miejsce 

oraz 9 wyróżnień.  

W kategorii wiekowej 5–6 lat: 

I miejsce – Gaja Wójcik z Gminnego Przedszkola nr 2 „Mali Odkrywcy” w Krynicy-Zdroju 

(woj. małopolskie) za pracę „Patriotyzm oczami Gai” 

II miejsce ex aequo – Olga Jaskierska z Nowego Targu (woj. małopolskie) za pracę „Dziewczynka 

z flagą” 

– Justyna Segiet z Oddziału PTTK w Będzinie (woj. śląskie) za pracę „Moja 

rodzina” 

III miejsce – Nikola Mikołajczyk z Przedszkola nr 21 w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) za pracę 

„Orzeł biały” 

 



Wyróżnienia: 

– Natalia Banaś – z Przedszkola w Orzechu (woj. śląskie) za pracę „Pierwsze kroki młodego patrioty”’ 

– Antoś Kurkowski – z Torunia (woj. kujawsko-pomorskie) za pracę „Turystyczna Rodzinka. Polskę 

zwiedzamy”. 

 

W kategorii wiekowej 7–11 lat: 

I miejsce – Antonina Szymczak ze Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej (woj. mazowieckie) za pracę 

„Na każde wezwanie Naczelnika” 

II miejsce  – Nikodem Sionek ze Sławin za pracę „Ja – Młody Patriota” 

III miejsce ex aequo – Krzysztof Kurc ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Pawła II w Ropczycach 

(woj. podkarpackie) za pracę „Dziękujemy Wam” 

– Mateusz Sas z Oddziału PTTK w Biłgoraju (woj. lubelskie) za pracę „Moja rodzina 

na defiladzie” 

Wyróżnienia:  

– Malwina Dendewicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Szybowicach (woj. opolskie) za pracę „Moja Ojczyzna – Polska” 

– Oliwer Dębina z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Szybowicach 

(woj. opolskie) za pracę „Polska moja ojczyzna” 

– Jan Korczykowski ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Rzeszowie, 

Szkolnego Koła PTTK nr 6 przy Oddziale PTTK im. Mieczysława Rachwała w Rzeszowie 

(woj. podkarpackie) za pracę „Niepodległościowe inspiracje. Moje wędrówki po Podkarpaciu, czyli 

wielkie odkrycia i małe przygody” 

– Kamil Król ze Szkoły Podstawowej nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie 

(woj. małopolskie) za prace „Symbole narodowe”. 

 

W kategorii wiekowej 12–15 lat: 

I miejsce – Aleksandra Kata z SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej 

(woj. łódzkie) za pracę „Polska w naszych rękach” 

II miejsce  – Bartosz Brygider ze Szkoły Podstawowej w Żarach (woj. lubuskie) za pracę „Warto 

pamiętać...” 

III miejsce ex aequo – Paweł Ruda z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie 

Wielkopolskim (woj. wielkopolskie), praca bez tytułu 

– Dominika Ziółkowska ze Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku 

(woj. kujawsko-pomorskie) za pracę „Pierwsze kroki młodego patrioty” 

Wyróżnienia: 

– Anna Pala ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach (woj. śląskie) 

za pracę „W obronie niepodległości” 

– Martyna Pluta ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach (woj. śląskie) 

za pracę „Ścieżki Niepodległości” 

– Amelia Sułkowska ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie (woj. śląskie) za pracę „W kierunku 

historii”. 


