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PROTOKÓŁ KOMISJI Z KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ TRADYCYJNĄ 

PALMĘ WIELKANOCNĄ  

 

Dnia 29 marca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej odbył się 

konkurs na Najpiękniejszą Tradycyjną Palmę Wielkanocną. 

 Celem Konkursu było: 

- Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych 

związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. 

- Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. 

- Kultywowanie ludowej tradycji robienia palm wielkanocnych według starodawnych 

tradycji. 

- Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez etnografię swojego regionu. 

- Pobudzanie aktywności twórczej środowisk lokalnych. 

 

Jury w Składzie: 

Lucyna Sławińska - Targosz - nauczyciel plastyki 

ks. Piotr Pietruszka - wikariusz Parafii św. Marcina w Wiśniowej 

Jan Szczepanik - artysta malarz, twórca ludowy stowarzyszenia “CEPRY” 

 

Kierując się takimi kategoriami jak przede wszystkim, tradycyjne Wiśniowskie wykonanie: 

własnoręcznie wykonane kwiaty, oparcie się na wzorach tradycyjnej wiśniowskiej kicianki 

polegających na umiejscowieniu kwiatów na górnej części palmy, tuż przy gałązkach 

wierzbinowych precyzyjne wykonanie oraz zastosowanie wiązań wierzbinowych. Brane pod 

uwagę był również: wkład pracy w wykonanie palmy i sposób wykonania. 

Postanowiło przyznać: 

 

Nagrodę specjalną za najwyższą palmę dla Kacpra Szymoniaka 

 

W kategorii palmy powyżej 1,5 m 

 

I miejsce -  Laura Wysowska 

II miejsce - Zuzanna Maj 

III miejsce - Karol Zając 

wyróżnienie dla: Beaty i Marcina Tomera 

             



W kategorii palmy do 1,5 m 

I miejsce - Karol Rzońca 

II miejsce - Patrycja i Agata Postrożne 

III miejsce - Małgorzata Pala 

wyróżnienia dla: Jakuba Rzońcy oraz Krzysztofa Murzyna 

 

W kategorii poniżej 1 m 

I miejsce - Mateusz Juras 

II miejsce - Karolina Murzyn 

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez 

GOKiS Wiśniowa oraz Parafię pw. św. Marcina w Wiśniowej. 

W tegorocznej edycji komisja zauważyła większą staranność w wykonaniu palm. Komisja 

zwraca się do mieszkańców z prośbą o dbanie o wiśniowską tradycję związaną ze 

zdobieniem palm wielkanocnych i zachęca do czynnego udziału  w następnych latach. 

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i podziękowanie za udział w 

tegorocznym konkursie. 

 

Komisja:        

 

 

 


