
Maków Mazowiecki 02.04.2014 r. 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej na potrzebę rozstrzygnięcia Konkursu na wykonanie 

projektu graficznego fł agi Miasta Maków Mazowiecki w dniu 02.04.2014 r. 

Skład Komisji: 

1. Anna Leśnik Przewodniczący Komisji 

2. Nina Rakowska Z-ca Przewodniczącego 

3. Katarzyna Ołzacka Cz łonek Komisji 

4. Bożena Pawłowska Członek Komisji 

S. Agata Smaga Lawrenz Członek Komisji 

Konkurs na wykonanie projektu graficznego fłagi Miasta Maków Mazowiecki wraz z op isem 

użytej w projekc ie symboliki, ko loru i kontekstu historyczno - hera ldycznego. 

Celem Ko nkursu było wybranie pracy posiadającej najwyższe walory plastyczne i merytoryczne, które 

będą miały zastosowanie identyfikacyjne, reprezentacyjne i promocyjne Miasta Maków Mazowiecki. 

Konkurs był skierowany do osób posiad ających doświadczenie heraldyczne. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu było opracowa nie przynajmniej jednego projektu herbu lub 

flagi, który uzyskał pozytywną opinię ministra ds. administ racji publicznej. 

Kryteria: nierozerwalny związek z historią Makowa Mazowieckiego ( uzasadniony w opisie użytej 

symboliki, koloru, kontekstu historyczno - heraldycznego), zgodność z zasadami heraldyki, 

weksyko logii i miejscowej tradycji historycznej. 

Komisja na swym posiedzeniu wyłoniła Sekretarza Komisji Konkursowej - Panią Agatę Smaga 


Lawrenz 


Na konkurs zostały nadesłane dwie prace: 

1. Kamil Wójcikowski i Robert Fidura, Łódż - Laski Szlacheckie 55, 07 - 407 Czerwin . 

Nadesła no t rzy propozycje projektów flagi Miasta Maków Mazowiecki w postaci załączników 1, 2 i 3 

2. Aleksander Bąk, ul. Jackowskiego 38/7, 66 - 512 Poznań . 

Nadesłano jedną propozycję, która obejmowała: nową stylizacje herbu Miasta Maków 

Mazowiecki, flagę terytorialną, banner - f l agę terytori alną pionową, flagę urzędową Miasta Maków 

Mazowiecki , banner - flagę urzędową pionową oraz chorąg iew Miasta Maków Mazowiecki. 

Komisja Konkursowa po wnikliwej analizie i sprawdzeniu czy zosta ły spełn ion e przez 

wykonawców wszystkie warunki pozwalające na przystąpienie do konkursu wybrała propozycje Nr 1 

przedstawioną przez Pana Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidurę z Łódź - Laski Szlacheckie 55, 

07 - 407 Czerwin ( załącznik Nr. 1- projekt f lagi Makowa Mazowieckiego, nr 1). Decyzje uzasadniła 



spe ł nien iem wszystkich warunków konku rsu ,tj. ce łów i kryte riów oraz, że projekt ten odznacza się 

pożądanymi walo rami estetycznymi i artystycznymi i nawiązuje do barw powiatu makowskiego. 

Na tym protokó ł za kończono. 

Protokół spo rządziła 

Agata Smaga Lawrenz 

Podpisy Czło nków Komisji: 
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