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Mrozy, dn. 29.09.2021 r. 

 
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia komisji w Powiatowym Konkursie Plastycznym 
„Grodzisko z Grodziska – rekonstrukcja osady” 

 
 
 

W dniu 29.09.2021 r. Komisja Konkursowa w składzie: 
 
Daniel Marciniak - rekonstruktor, rzemieślnik, popularyzator historii. Podczas 
licznych wyjazdów i uczestnictwa w wydarzeniach mających charakter żywych lekcji 
historii, organizowanych przez muzea i skanseny, zapoznał się z wieloma 
przykładami  rekonstrukcji grodzisk, osad i innych elementów historycznej           
i pradziejowej architektury; 

Maciej Stelmaszczyk - od 2000 roku związany z odtwórstwem historycznym. 
Studiował na Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się 
archeologią, historią i kulturą materialną oraz propagowaniem wiedzy o regionie                   
w którym mieszka. W ramach zajęć na Uniwersytecie III Wieku, prowadził warsztaty               
w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach; 

Marta Tomkiewicz - plastyk, grafik, ceramik. Prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych 
w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach. Studiowała Historię Sztuki na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Wyższą 
Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie;  

 
wybrała następujących laureatów: 

 
 
 
 
 
 
kategoria: szkoły podstawowe klasy I-III 
 
Miejsce I 
Klasa 2b ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach                            
za wykorzystanie naturalnych materiałów oraz materiałów z recyklingu, chęć oddania 
realizmu życia codziennego, pracowitość i zaangażowanie. 
 
Miejsce II 
Klasa 3b ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach                          
za interesujące wykorzystanie materiałów, ciekawą kolorystykę, oryginalne 
połączenie materiałów, wkład i zaangażowanie. 
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kategoria: szkoły podstawowe klasy IV-VI 
 

Miejsce I 
Klasa 6b ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach                                  
za kreatywność w wyborze materiałów, dużo roślinności, chęć oddania realizmu życia 
codziennego. 
 
Miejsce II 
Klasa 6a ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach                                     
za użycie naturalnych materiałów, recykling, pracowitość. 
 
Miejsce III 
Bystrzaki z IVb Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach                                
za zachowanie proporcji, przypomina grodzisko, zgodność z tematem. 
 
 
kategoria: szkoły podstawowe klasy VII-VIII 
 
Miejsce I 
Dziewczyny z VIIa ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mrozach za chęć wprowadzenia 
realizmu poprzez pokazanie pól uprawnych, szczegóły roślinności i ogólny realizm, 
estetykę wykonania, naturalne materiały. 
 
Miejsce II 
Klasa VIIIi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mrozach za realizm, odzwierciedlenie 
zagrody, naturalne materiały „z lasu”. 
 
Miejsce III 
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mrozach za pomysłowość, wykorzystanie 
naturalnych materiałów. 
 
 

kategoria: rodzinna i międzypokoleniowa 
 
Miejsce I 
Rodzina Makowskich za zachowanie proporcji, pieczołowitość w doborze 
surowców, pracochłonność, praca zgodna z tematem, estetyczna. 
 

 

Komisja Konkursowa: 
 

Daniel Marciniak 
 

Majciej Stelmaszczyk 
 

Marta Tomkiewicz 


