
Protokół  Konkursu Plastycznego dla 

„

 
Komisja w składzie: Maria Raś - 

          Alicja Gaweł 
          Wiesław Plezia 

      
      
po obejrzeniu nadesłanych na konkurs prac 
Wiśniowa  postanowiła przyznać 
poziom artystyczny prezentowanych prac 
niesprawiedliwe: 
 

1. Koło Gospodyń Wiejskich z 
2. Koło Gospodyń Wiejskich z Jazowej
3. Koło Gospodyń Wiejskich z Oparówki
4. Koło Gospodyń Wiejskich 
5. Koło Gospodyń Wiejskich z Ró
6. Koło Gospodyń Wiejskich z Wi
7. Koło Gospodyń Wiejskich z 
8. Koło Gospodyń Wiejskich z
9. Koło Gospodyń Wiejskich z
10.  Koło Gospodyń Wiejskich z Markuszowej

 
 
Komisja stwierdza duże zainteresowanie konkursem, ró
Nadesłane pisanki są wykonywane zarówno 
malowane), jak również nowatorskimi (quilling, decupage, szydełkowanie, oklejanie wst
cekinami), wszystkie są równie pię
oryginalny i reprezentacyjny sposób.  
Jury postanowiło również przyznać
za zachowanie tradycji ludowych 
Wszyscy uczestnicy otrzymają pami
zachęcamy do udziału w przyszłych edycjach tego konkursu. 
 
                                                                       
 

 
 
 

Protokół  Konkursu Plastycznego dla Kół Gospodyń Wiejskich
pod hasłem 

„ Pisanka Wielkanocna 2012” 
 
 

 przewodniczący - instruktor do spraw plastyki O
Alicja Gaweł – członek - twórczyni ludowa 
Wiesław Plezia – członek – redaktor czasopisma „Nad Wisłokiem”

łanych na konkurs prac przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 
postanowiła przyznać wszystkim uczestnikom równorzędne nagrody

artystyczny prezentowanych prac sprawił, iż wyłonienie tylko jednego zwyci

 Wiejskich z Kożuchowa 
 Wiejskich z Jazowej 
 Wiejskich z Oparówki 
 Wiejskich z Tułkowic 
 Wiejskich z Różanki 
 Wiejskich z Wiśniowej 
 Wiejskich z Kozłówka 
 Wiejskich z Szufnarowej 
 Wiejskich z Pstrągówki 
 Wiejskich z Markuszowej 

zainteresowanie konkursem, różnorodność technik, zgodno
 wykonywane zarówno metodami tradycyjnymi (woskowane, skrobane, 

skimi (quilling, decupage, szydełkowanie, oklejanie wst
ie piękne, kolorowe i efektowne, dodatkowo wyeksponowane w 

oryginalny i reprezentacyjny sposób.   
ż przyznać nagrody specjalne dla KGW z Oparówki oraz KGW z Ró

zachowanie tradycji ludowych – ich pisanki są najbardziej im wierne. 
ą pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

camy do udziału w przyszłych edycjach tego konkursu.    
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Podpisy komisji

Wiśniowa, 5 kwietnia 2012 r. 

ń Wiejskich  

instruktor do spraw plastyki Ośrodka Kultury  

czasopisma „Nad Wisłokiem” 

z terenu gminy 
dne nagrody, ponieważ wysoki  

 wyłonienie tylko jednego zwycięzcy byłoby 

 technik, zgodność z tematem. 
tradycyjnymi (woskowane, skrobane, 

skimi (quilling, decupage, szydełkowanie, oklejanie wstążkami i 
kne, kolorowe i efektowne, dodatkowo wyeksponowane w 

Oparówki oraz KGW z Różanki 

 Gratulując serdecznie 
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Podpisy komisji 


