
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

na wykonanie kartki Świątecznej Bożonarodzeniowej 
pn. „Kartka świąteczna inna niż wszystkie” 

 
Organizatorem konkursu jest Gmina Zduny a partnerem konkursu jest Biblioteka Publiczna  

i Dom Kultury Gminy Zduny. 

 

Celem konkursu było popularyzowanie tradycji świątecznych Świąt Bożego Narodzenia, 

promocja gminy oraz rozwijanie aktywności twórczej. 

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich mieszkańców Gminy Zduny. 

Na konkurs wpłynęło 54 prac w tym: 

 30 prac w kategorii 5-10 lat,  

 13 prac w kategorii 11-17 lat,  

 11 prac kategorii 18-100 lat 

Wójt Gminy Zduny powołał komisję w składzie: 

- Pani Anna Zabrzewska  

- Pani Ewa Warzyn 

- Pan Radosław Śmiałek 

- Pan Jarosław Wróblewski 

 

Przy ocenie i wyborze prac członkowie jury kierowali się następującymi kryteriami: elementy 

bożonarodzeniowe uwzględniające polską tradycję i wrażliwość, poziom artystyczny 

wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość oraz estetykę wykonania. 

W dniu 2 grudnia 2022 roku komisja powołana przez Wójta Gminy Zduny wybrała po  

2 zwycięskie kartki w każdej kategorii wiekowej 

Konkurs oceniony został w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria:5-10 lat 

II kategoria: 11-17 lat 

III kategoria: 18-100 lat 

 

 

 



Jury postanowiło przyznać następujące nagrody oraz wyróżnienia : 

I kategoria: 5-10 lat 

Nagrody 

 Weronika Kubica 

 Piotr Charążka 

Wyróżnienia: 

 Wiktoria Boczek 

 Zofia Rejnis 

II kategoria: 11-17 lat 

Nagrody 

 Helena Pokora 

 Marta Morawska 

Wyróżnienia: 

 Aleksandra Guzek 

 Błażej Krukowski 

III kategoria: 18-100 lat 

Nagrody 

 Monika Rynek 

 Honorata Tarkowska 

Wyróżnienia: 

 Klaudiusz Krukowski 

 Kasia Wieteska 

Po raz pierwszy w tym roku Wójt Krzysztof Skowroński przyznał nagrodę specjalną –  

GRAND PRIX dla Pani Justyny Markowskiej 

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe podczas Gminnej Choinki, 

która odbędzie się 4 grudnia 2022 roku na placu za Urzędem Gminy Zduny. 

Nagrodzone kartki, z każdej kategorii, będą wysyłane przez Samorząd Gminy Zduny 

do instytucji, podmiotów publicznych oraz osób związanych z samorządem. 

Prace można oglądać na wystawie w Bibliotece Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny od 6 

grudnia 2022 roku.  


