Protokół z posiedzenia Jury Konkursu „Portret Jana Pawła II”
z dnia 3 listopada 2010 roku

Dnia 03.11.2010 roku o godzinie 12.00 w budynku OREW w Krośnie zebrało się Jury
w składzie:
• Anna Lorens
• Joanna Janocha
• Marta Sługocka – Pelczar
• Barbara Cieślik
• Dorota Sznajder
• Bernadetta Moskal
• Ks. Radosław Król
Członkowie Jury obejrzeli 16 prac nadesłanych na konkurs z placówek PSOUU Koło
w Krośnie: ŚDS, WTZ i OREW.
Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda: Bondaronek Ewa, 27 lat (ŚDS), technika: sucha pastela,
I nagroda: Czekański Krzysztof, 22 lata (OREW), technika: akwarela,
I nagroda: Nycz Bernadetta, 28 lat (ŚDS), technika: farba akrylowa,
II nagroda: Jastrząb Adrian, 18 lat (OREW), technika: akwarela i kredka ołówkowa,
II nagroda: Pasterkiewicz Miłosz, 18 lat (OREW), technika: pastela sucha i farba akrylowa,
II nagroda: Wojnar Aleksandra, 26 lat, technika: kredka ołówkowa (ŚDS).
Wyróżnienia:
• Bożek Beata, 35 lat (ŚDS), technika: collage – za inwencję twórczą,
• Brożyna Anna, 33 lata (ŚDS), technika: decoupage – za ciekawą technikę pracy,
• Matelowski Michał, 35 lat (WTZ), technika: akwarela i cienkopis – za przesłanie zawarte
w pracy,
• Parylak Dawid, 37 lat (ŚDS), technika: tusz – za ekspresję i profesjonalizm,
• Rachwał Aleksandra, 17 lat (OREW), technika: farba plakatowa – za estetykę wykonania
pracy,
• Wilisowska Jolanta, 7 lat (OREW), technika: origami – za symboliczne przedstawienie
sylwetki Jana Pawła II,
• Zajchowski Jerzy, 24 lata (ŚDS), technika: igła tkacka – za wkład pracy i oryginalność
techniki,
• Praca zbiorowa wykonana w pracowni witrażu WTZ – za profesjonalną technikę,
• Praca zbiorowa wykonana przez X zespół rewalidacyjno – wychowawczy OREW
(Jastrząb Adrian, Czekański Krzysztof, Trybus Rafał), technika: collage – za wkład pracy
i estetykę,
• Praca zbiorowa wykonana przez II oddział edukacyjno - terapeutyczny OREW (Bliźniak
Mateusz, Motyka Dominika, Podkul Anna, Rachwał Aleksandra), technika: wydzieranka –
za przesłanie miłości zawarte w pracy.
Wręczenie nagród odbyło się 5 listopada 2010 roku; każdy uczestnik konkursu otrzymał
dyplom i nagrody w postaci: albumu o Janie Pawle II, płyt z filmami i piosenkami religijnymi
oraz słodkości. Spotkanie zakończyło się sympatycznymi rozmowami i poczęstunkiem przy
wspólnym stole. Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział! Organizatorzy.

