
Protokół nr 1 z dnia 14 października 2011 r. 

 z posiedzenia Komisji Konkursowej „Ziemia Kozienicka w XX wieku”. 

W składzie:  

1. Krzysztof Zając – Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, 

Organizator Konkursu; 

2. Lucyna Domańska-Stankiewicz – członek z ramienia Patrona Konkursu: 

Starosty Powiatu Kozienickiego 

3. Jarosław Traczyk – członek z ramienia Patrona Konkursu: Burmistrza Gminy 

Kozienice; 

4. Elwira Kozłowska – członek Partner Konkursu z Kozienickiego Domu 

Kultury; 

5. Dariusz Szewc – członek Partner Konkursu z Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Kozienickiej; 

6. Elżbieta Stąpór – członek Partner Konkursu z Biblioteki Publicznej Gminy 

Kozienice. 

1. Na wstępie spotkania Krzysztof Zając, Prezes Kozienickiego SRH jako organizator 

Konkursu powitał zebranych członków Komisji Konkursowej oraz przedstawił do 

aprobaty regulamin prac Komisji, który Komisja jednogłośnie uchwaliła. 

2. Następnie w wyniku głosowania wybrano przewodniczącego Komisji – został nim 

Krzysztof Zając i sekretarza Komisji – Elżbietę Stąpór. 

3. Przewodniczący przypomniał regulamin Konkursu, szczególnie podkreślając warunki, 

jakim mają odpowiadać zgłoszone prace. 

4. Wstępnie oglądając prace Komisja stwierdziła: 

 do Konkursu wpłynęło 11 prac; 

 wszystkie prace zgłoszono w regulaminowym terminie; 

 wszystkie koperty oznaczono prawidłowo, zgodnie z wymaganiami 

regulaminowymi.  

5. Po otwarciu kopert Komisja stwierdziła: 

 - wszystkie dane identyfikacyjne autorów projektów są chronione w zaklejonych 

kopertach; 

 10 prac ze względu na tematykę spełnia warunki konkursu; 

 jedna praca została zdyskwalifikowana, z uwagi, że zakres tematyczny pracy nie 

wskazanych w regulaminie konkursu ram osadzenia w historycznych realiach 

XX wieku. 



6. W wyniku analizy nadesłanych prac i dyskusji komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić 

następujące prace:  

 I miejsce – praca pt. „Krew Puszczy 1939-1945” oznaczona godłem „WK” 

 II miejsce – praca pt. „Kierownik” oznaczona godłem „KIERO” 

 III miejsce – praca pt. „Metrokozis” oznaczona godłem „SIOD” 

 Wyróżnienie Burmistrza Gminy Kozienice dla pracy oznaczonej godłem „KOZA” 

 Wyróżnienie Starosty Powiatu Kozienickiego dla pracy oznaczonej znakiem 

graficznym „Polska Walcząca” 

7. Po otwarciu kopert zawierających dane osobowe autorów okazało się iż: 

 Zwycięzcą Konkursu na komiks historyczny „Ziemia Kozienicka w XX w. 

i zdobywcą I nagrody w wysokości 3000 zł został Dawid Ryczkowski 

z Kozienic;  

 II miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł zdobył zespół: rysownik Krzysztof 

Małecki ze Starego Czarnowa, scenarzysta Rafał Kołsut z Radomia; 

 III miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł zdobył Adam Kabat z Łęczycy;  

 Wyróżnienie i nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Gminy Kozienice 

uzyskał Roman Gajewski z Warszawy; 

 Wyróżnienie i nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Kozienickiego 

uzyskała Patrycja Matera z Kozienic. 

8. Zgodnie z regulaminem Konkursu zwycięska praca zostanie opublikowana, a uroczyste 

podsumowanie Konkursu nastąpi w dniu 11 listopada podczas kozienickich obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości. 

9. Komisja gratuluje wszystkim zwycięzcom i uczestnikom Konkursu, dzięki Waszym 

pracom możemy przybliżać wiedzę o naszej historii młodemu pokoleniu odbiorców, które 

na technikę komiksu jest bardzo otwarte. 

10. Na tym protokół zakończono.  

 

Protokołowała Elżbieta Stąpór 

 


