PROTOKÓŁ
posiedzenia Komisji Artystycznej
Konkursu Pastorałek i Kolęd Bożonarodzeniowych KOLĘDA Z RODZINĄ
wersja on-line
sporządzony w dniu 9 grudnia 2020 r.

Komisja Artystyczna w składzie:
 Barbara Sokołowska - muzyk, pedagog, chórmistrz
 Józef Bartusiak - muzyk, folklorysta
 Jadwiga Adamczyk - muzyk, folklorysta /MCK SOKÓŁ/
po obejrzeniu i wysłuchaniu zgłoszonych do konkursu prezentacji artystycznych 27 rodzin
(w tym 153 osób) z 8 powiatów woj. małopolskiego (bocheńskiego, gorlickiego,
limanowskiego, krakowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego, tarnowskiego)
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
dziewięć równorzędnych pierwszych miejsc i nagrody finansowe w kwocie po 750,00 zł każda
dla rodzin:
BRANDYSÓW i WÓJCIAKÓW z Rabki-Zdroju, powiat nowotarski
GRZENIÓW z Tuchowa, powiat tarnowski
GUZIKÓW z Juszczyna, powiat suski
KACZORÓW z Tarnowa
KUBASIAKÓW z Suchej Beskidzkiej, powiat suski
MAJERCZYKÓW z Chabówki, powiat nowotarski
OLESIŃSKICH z Lipnicy Małej, powiat nowotarski
PŁAWECKICH ze Starej Wsi, powiat limanowski
WRONÓW z Limanowej, powiat limanowski
siedem równorzędnych drugich miejsc i nagrody finansowe w kwocie po 600,00 zł każda dla
rodzin:
AUGUSTOWSKICH z Biecza, powiat gorlicki
KORBUTÓW z Siedlca, powiat bocheński
KOŚCIELNIAKÓW z Olszówki, powiat limanowski
MATUŁÓW z Kąclowej, powiat nowosądecki
OGARÓW z Siennej, powiat nowosądecki
RYTÓW z Suchej Beskidzkiej, powiat suski
WRÓBLÓW z Limanowej, powiat limanowski

sześć równorzędnych trzecich miejsc i nagrody finansowe w kwocie po 500,00 zł każda dla
rodzin:
FRAJCOSZÓW z Podwilka, powiat nowotarski
KULIGÓW z Piwnicznej-Zdroju, powiat nowosądecki
LIBRÓW z Podrzecza, powiat nowosądecki
MARSZAŁKÓW, GRZESŁÓW, TOMCZYKÓW i PAGACZÓW z Radziszowa, powiat krakowski
MASŁÓW z Woli Rzędzińskiej, powiat tarnowski
RACZKÓW z Pisarzowej, powiat limanowski
trzy wyróżnienia wraz z kwotą po 350,00 zł każda dla rodzin:
HEJMEJÓW ze Starego Sącza, powiat nowosądecki
KIEŁBASÓW i SULARZÓW z Nowego Sącza i Rabki-Zdroju
TURKÓW z Naszacowic, powiat nowosądecki.
dwa dyplomy za udział rodzinom:
PUSTUŁKÓW z Rytra, powiat nowosądecki
ŚWIATŁOWSKICH z Nowego Sącza

Nagrody finansowe zostaną przekazane na wskazane w kartach zgłoszeń konta bankowe.
Ponadto wszystkie rodziny otrzymują pamiątkowe dyplomy, które organizator prześle pocztą.
Fundatorem nagród finansowych na łączną kwotę 15.000,00 zł oraz dyplomów jest Małopolskie
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Komisja gratuluje i dziękuje wszystkim członkom rodzin biorącym udział w konkursie za
poświęcony czas i wkład pracy włożony w przygotowanie repertuaru bożonarodzeniowego.
Dziękujemy także organizatorowi Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu za
pomysł i realizację ciekawego konkursu. Inicjatywa ta nie tylko umożliwiła zaprezentowanie
umiejętności muzycznych i śpiewaczych mieszkańcom województwa ale była też okazją do
rodzinnych spotkań z muzyką i tradycją.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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