
 

PROTOKÓŁ 

posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej  
Konkurs na dEKOracje choinkowe 

Małopolska niedalEKO tradycji 
sporządzony dnia 03.12.2020 r. 

 
Komisja w składzie: 
Barbara Romańska – etnograf, przewodnicząca  
Magdalena Kotkowska – artysta, plastyk 

Sylwia Kielusiak – plastyk (MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu) 
Marta Smólczyńska – etnolog, (MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu) 
 
po obejrzeniu i gruntownej ocenie 47 prac konkursowych z 6 powiatów (3 z pow. krakowskiego,  
10 z pow. limanowskiego, 22 z pow. nowosądeckiego, 10 z pow. tarnowskiego, 1 z pow. 
bocheńskiego, 1 z pow. suskiego) wyłoniła laureatów I, II i III miejsc, dla których przyznała 
następujące miejsca i nagrody finansowe: 
 
dwanaście równorzędnych I miejsc, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł 
otrzymują rodziny: 

Cabałów z Gołkowic Górnych (gm. Stary Sącz) 
Gondków z Piwnicznej-Zdroju (gm. Piwniczna-Zdrój) 
Górków z Szerzyn (gm. Szerzyny) 
Jaworeckich z Lipnicy Wielkiej (gm. Korzenna) 
Kłębczyków z Królowej Polskiej (gm. Kamionka Wielka) 
Kotarbów z Kasinki Małej (gm. Mszana Dolna) 
Krawczyków z Rajbrotu (gm. Lipnica Murowana) 
Porębów z Kunowa (gm. Chełmiec) 
Romanków z Grybowa (gm. Grybów) 
Sokulskich z Szerzyn (gm. Szerzyny) 
Solarzów z Ołpin (gm. Szerzyny) 
Trojanów z Królowej Polskiej (gm. Kamionka Wielka) 
 

czternaście równorzędnych II miejsc, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 380,00 zł 
otrzymują rodziny: 

Dąbrowskich z Paszyna (gm. Chełmiec) 
Drabików ze Stadeł (gm. Podegrodzie) 
Garncarczyków ze Świniarska (gm. Chełmiec) 
Górków z Pisarzowej (gm. Limanowa) 
Grzybów z Łyczanki (gm. Łososina Dolna) 
Klimczaków z Rogów (gm. Podegrodzie) 
Koblaków z Tenczynka (gm. Krzeszowice) 
Lignarskich ze Swoszowej (gm. Szerzyny) 
Łabudów z Żurowej (gm. Szerzyny) 
Małków z Szerzyn (gm. Szerzyny) 
Mikrutów z Żurowej (gm. Szerzyny) 
Nowaków z Lipnicy Wielkiej (gm. Korzenna) 
Raczków z Pisarzowej (gm. Limanowa) 
Sierotów z Grybowa (gm. Grybów) 



 

 

piętnaście równorzędnych III miejsc, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 240,00 zł 
otrzymują rodziny: 

Dutków z Pisarzowej (gm. Limanowa) 
Dutków z Pisarzowej (gm. Limanowa) 
Jaje z Bruśnika (gm. Ciężkowice) 
Legutków z Królowej Górnej (gm. Kamionka Wielka) 
Maciorów z Szerzyn (gm. Szerzyny) 
Mikulców z Gostwicy (gm. Podegrodzie) 
Papieżów z Pisarzowej (gm. Limanowa) 
Pawłowskich z Pisarzowej (gm. Limanowa) 
Pawłowskich z Pisarzowej (gm. Limanowa) 
Pawłowskich z Pisarzowej (gm. Limanowa) 
Rapaczów z Olszówki (gm. Mszana Dolna) 
Skrzypców z Nowego Sącza  
Skrzypców z Paszyna (gm. Chełmiec) 
Velarde Vasquez z Królowej Górnej (gm. Kamionka Wielka) 
Kubiaków z Łomnicy-Zdroju (gm. Piwniczna- Zdrój) 
 

 

Dyplomy uczestnictwa otrzymują wykonawcy prac, które formą bądź użytym materiałem 
niezgodne były z przedmiotem konkursu, a są to rodziny: 

Beniszów ze Zembrzyc (gm. Zembrzyce) 
Katarzyńskich z Będkowic (gm. Wielka Wieś) 
Kosowskich ze Swoszowej (gm. Szerzyny) 
Pacułów z Karniowic (gm. Zabierzów) 
Załubskich z Mostków (gm. Stary Sącz) 
Ziębów z Nowego Sącza  

Komisja pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz duży wkład pracy 
włożony w przygotowanie ozdób, wykorzystanie tradycyjnych materiałów oraz dbałość o zgodność z 
tradycyjną formą. Dziękujemy w sposób szczególny tym, którzy zdobyli się na trud zdobycia wiedzy 
o tradycyjnie wykonywanych zabawkach na choinkę. Komisja docenia imponujące zdolności 
manuale oraz zaangażowanie całych rodzin w wykonanie ozdób. To rodzinne spotkanie i wspólna 
praca przypominają o wartości jaką niesie pielęgnowanie dawnego zwyczaju wspólnego 
przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Szczególnie cenny jest powrót do najdawniejszych 
tradycji, dawnych form i naturalnych materiałów: słomy, lnu, wydmuszek, waty, orzechów, 
opłatków, bibuły.  Życzymy wszystkim rodzinom, by powyższy konkurs stał się inspiracją i zachętą 
do własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych we własnych domach.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

 


