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Protokół  

       z posiedzenia Komisji Konkursowej  „Świątynie w mojej wsi, gminie, 

mieście „Multimedialna opowieść o mojej miejscowości”. 
 

Konkurs wpisuje się w obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski. Celem konkursu było: 

Zainteresowanie dzieci i młodzieży swoim miejscem zamieszkania. 

Propagowanie wartości chrześcijańskich kształtujących wrażliwość historyczną, 

religijną, patriotyczną i kulturową. 

Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

Komisja w składzie:  

 Elżbieta  Dziuba – Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim 

  Mirosława Mosur – Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim  

 Anna Kięczkowska- Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim 

Komisja stwierdza, iż na konkurs wpłynęło 29   prac od uczniów szkół podstawowych, i 

gimnazjalnych naszego powiatu. 

Komisja zapoznała się z prezentacjami zgłoszonymi do konkursu „Multimedialna opowieść o 

mojej miejscowości i po wnikliwej analizie i dyskusji  biorąc pod uwagę prace 

- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,  

- charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami  

- napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne  

 Komisja zwracała uwagę także na: 

- estetykę i efekt wizualny  

- zawartość prezentacji  

- grafikę i całą szatę graficzną  

- przejrzystość  

- techniczną poprawność wykonania  



dokonała wyboru 15  najlepszych prezentacji i przyznała następujące miejsca: 

WYNIKI KONKURSU:  

W kategorii szkoły podstawowe 

KL IV – VI 

I miejsce  

Klaudia Szyper – SP Łaszczów 

II miejsce 

Olga Małka SP Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim 

III miejsce 

Martyna Kucharska – SP Nr 2 

Igor Majdan – SP Nr 2 

Wyróżnienia 

Kacper Nowosad i Maciej Teterycz – Ulhówek  

Aleksandra Karwańska, Milena Frykowska- SP w Gródku. 

Weronika Kusa – SP Łaszczów 

 

Kategoria gimnazjum 

I miejsce 

Jakub Pelc – Lubycza Królewska 

Aleksandra Zymon – ZS w Michalowie 

II miejsce 

Michał Suszyński - Jarczów 

III miejsce 

Kamil Zienkiewicz – ZS w Michalowie 

Aleksandra Słoboda, Michał Świderek – Gimn. Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim 



Wyróżnienie  

Oliwia Szykuła- Krynice 

 

Jury składa serdeczne podziękowanie dla uczestników oraz nauczycieli  za zaangażowanie  

i  trud włożony w przygotowanie prezentacji. 

 

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.  

1…………………………… 

2…………………………… 

3…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


