Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
„Kapliczki i Krzyże przydrożne w moim mieście, gminie na osiedlu”
z dnia 15 czerwca 2016 r.

Komisja w składzie:
1. Edward Nycz - prezes Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
2. Helena Bulanda - sekretarz Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
3. Paweł Masełko – nauczyciel w I LO w Kędzierzynie-Koźlu
4. Jakub Mączyński – nauczyciel w I LO w Kędzierzynie-Koźlu
5. Marcin Pilch –ks. wikary z Parafii Parafia Ducha Św. i NMP Matki Kościoła w KędzierzynieKoźlu
Na konkurs ogłoszony pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz
Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wpłynęły 32 prace z terenu Ziemi Kozielskiej, w
tym 18 z terenu powiatu 14 z gminy Kędzierzyn-Koźle.
Komisja przyznała nagrody rzeczowe o następującej wartości:
Miejsce I 500 zł:
Andrzej Kalmuk z Kędzierzyna-Koźla za niecodzienne uchwycenie współistnienia obiektów
sakralnych oraz industrialnych w pracy Kapliczka Św. Katarzyny w Kędzierzynie-Koźlu.
Szczególną uwagę jury zwróciła niebanalna kompozycja oraz (poprzez dobór pory dnia)
umiejscowienie owej kompozycji w odpowiednim oświetleniu.
Miejsce II 400 zł:
Michał Neugebauer z Goszyc za niebanalne ukazanie atmosfery panującej w otoczeniu
obiektu sakralnego w pracy Magdalenka z Goszyc. Jury zwróciło uwagę na poprawną i
wyważoną kompozycję oraz dobór odpowiednich kolorów przez co praca uzyskuje nastrój
nostalgii, a miejsce metafizyczny wymiar.
Miejsce III 300 zł:
Wiktoria Sebesta z Kędzierzyna-Koźla za kreatywne podejście do kadrowania (użycie ultra
szerokiego obiektyw) oraz pory wykonania zdjęć. Zestawienie tych dwu czynników tworzy w
pracy Światło wśród ciemności świeci - Stare Koźle atmosferę tajemnicy lub wręcz bajki.
Wyróżnienia po 150 zł:
Nikola Kaizik z Komorna za pracę Historia mojej rodziny Komorno.
Natalia Wenszka z Mechnicy za pracę Kapliczka Św. Marii Magdaleny w Poborszowie.
Obie te prace obok ciekawych zdjęć pokazują więzi rodzinne łączące autorki prac z
fundatorami obiektów sakralnych.
Prace wszystkich uczestników konkursu zostaną wyeksponowane we wrześniu na wystawie
pokonkursowej, podczas której zostaną wręczone nagrody.
Na tym protokół zakończono.
Podpisy członków komisji konkursowej:
1. Edward Nycz - …………………..……………………………………………
2. Helena Bulanda - …………………………………………………………….
3. Paweł Masełko – ……………………………………………………………..
4. Jakub Mączyński - …………………………………………………………….
5. Marcin Pilch - ……………………………………………………………………

