Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Głogowianie 2012”

Osoby niepełnosprawne mają wiele pasji, poprzez które podejmują walkę z własnymi
ograniczeniami i jednocześnie chcą wyrazić swoją osobowość. Jedną z nich jest fotografia.
Stowarzyszenie „SONAR” rokrocznie organizuje konkursy fotograficzne, dając w ten sposób
możliwość pokazania swoich prac i motywując do rozwoju w ramach tej dziedziny sztuki.

Tegoroczna edycja Konkursu przebiegła pod hasłem „Głogowianie 2012”, była zatem pewnym
nowum w stosunku do poprzednich lat – zdjęcia nie miały bowiem ukazywać głogowskiej
przyrody czy architektury lecz mieszkańców naszego miasta, młodych i starszych, sprawnych i
niepełnosprawnych, w różnych, zwykłych i niezwykłych sytuacjach życiowych. Uczestnicy
Konkursu sprostali jednak i temu zadaniu.

8 listopada 2012r. czteroosobowa komisja – w składzie Prezydent Leszek Rybak, Barbara i
Jerzy Popielowie, Krystyna Piasecka-Olejniczak – podjęła się oceny 35 prac. Po dokładnym
obejrzeniu każdej fotografii i zanotowaniu swoich typów, jurorzy udali się na naradę. Około pół
godziny później zaprezentowali wszystkim obecnym zdjęcia, które zdobyły najwyższe uznanie.
Była to też okazja do złożenia gratulacji ich autorom, gdyż wtedy ujawniono, jakie osoby kryją
się pod tajemniczymi hasłami widocznymi na zdjęciach.

Oto wyniki Konkursu Fotograficznego „Głogowianie 2012”:
I miejsce – Zofia Markiewicz,
II miejsce – Edyta Owczarz,
III miejsce – Norbert Penza.
Przyznano także 4 wyróżnienia: Krystynie Samorajskiej, Tamarze Łukijańczuk, Kazimierzowi
Rostockiemu oraz Włodzimierzowi Wawryszewiczowi.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się prawdopodobnie jeszcze w miesiącu listopadzie.
Informację o dokładnym terminie umieścimy niebawem na naszej stronie, dlatego prosimy
wszystkich laureatów o uważne śledzenie aktualności.

Dziękujemy… szanownemu jury za przyjęcie zaproszenia i poświęcony czas, sponsorom za
wsparcie umożliwiające przeprowadzenie Konkursu i portalowi GlogowMIX.pl za patronat
medialny.
Laureatom zaś gratulujemy osiągnięć i życzymy nieustawania w poszukiwaniu ciekawych ujęć –
już za rok kolejny konkurs fotograficzny i nowe wyzwanie :)
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Program realizowany jest przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, rozdysponowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Głogowie. Tegoroczny Konkurs Fotograficzny „Głogowianie 2012” wspomogli również: Urząd
Miejski w Głogowie oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „NADODRZE”.

Zachęcamy do oglądnięcia zdjęć w galerii .
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