
Komunikat z posiedzenia jury konkursu 

#zostańwdomu_bądźkreatywny 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 

 

 

 

W dniu 11 maja 2020 roku jury w składzie: 

 

1. Ewa Gajewska-Jasińska – instruktor teatralny Młodzieżowego Domu Kultury 

w Białymstoku, 

2. Jerzy Lech – instruktor fotografii Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, 

3. Monika Sienkiewicz – instruktor plastyki Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, 

 

po obejrzeniu 65 prac nadesłanych na konkurs z województwa podlaskiego postanowiło: 

 zakwalifikować wszystkie prace do drugiego etapu oceny, w tym do oceny prac przez 

publiczność na profilu MDK na Facebooku, 

 przyznać 9 równorzędnych nagród i 9 wyróżnień. 

 

 

I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym 
 

NAGRODY: 
 

 Adela Sadowska, lat 3 

 Antoni Trykoszko, lat 6 

 

WYRÓŻNIENIA: 
 

 Milena Golaszewska, lat 4,5  

 Aleksandra Łukowska, lat 3 

 Sara Niebrzydowska, lat 4 

 Wiktoria Jóźwiuk, lat 7 

 Dawid Sadowski, lat 3,5 

 Wojciech Kossakowski, lat 5 

 

 

II kategoria – klasy I–IV szkoły podstawowej 

 

NAGRODY: 
 

 Maciej Dobrogowski, lat 7 

 Magdalena Janiuk, lat 10 

 

WYRÓŻNIENIA: 
 

 Jakub Czerwonko, lat 9 

 Karolina Babienko, lat 9 

 

 

 



 

III kategoria – klasy V– VIII szkoły podstawowej 

 

NAGRODY: 
 

 Michał Niklewicz, lat 12 

 Jakub Plona, lat 11 

 Magdalena Duchnowska, lat 10 

 Maksymilian Gudalewski, lat 12 

 Oliwia Borawska, lat 15 

 

WYRÓŻNIENIE: 

 

 Paweł Zawadzki, lat 18 

 

 

 Jury gratuluje wszystkim uczestnikom kreatywności i ciekawych pomysłów. Wszystkich 

uczestników serdecznie zaprasza do pracowni MDK na zajęcia w nowym roku szkolnym.  

 Szczególne wyrazy pochwały jury kieruje do Macieja Dobrogowskiego za niezwykłą 

spontaniczność i kreatywność uchwyconą na zdjęciu. 

 

 

 

Wyniki głosowania użytkowników serwisu Facebook na prace zgłoszone 

na konkurs 

#zostańwdomu_bądźkreatywny 

 
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku 

 

 W dniu 25 maja 2020 roku Organizatorzy konkursu po zliczeniu wszystkich głosów 

oddanych za pomocą reakcji „lubię to” na prace konkursowe przez użytkowników serwisu 

Facebook stwierdzają, iż: 

 

NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI – za największą ilość reakcji „lubię to” w sumie 706 zdobytych 

„lajków” otrzymuje Krystian Jankowski, lat 10. 

 

Gratulujemy serdecznie! 

 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, które w wersji 

elektronicznej, zostaną przesłane na podane w zgłoszeniach adresy e-mailowe. 

 Po odbiór dyplomów (oryginałów) oraz upominków rzeczowych zapraszamy opiekunów 

laureatów do Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a (parter – 

portiernia), w dniach 1.06 – 30.06.2020 r. w godzinach 9.00-18.00. 
Istnieje możliwość przesłania nagrody na koszt odbiorcy. Nagrody nieodebrane pozostają 
do dyspozycji Organizatora.  
 


