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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia jury 

Międzynarodowego Pleneru Malarstwa – Żary 2014 
 
 
 

Jury w składzie: 
Leszek Kania – Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej 
Wacław Maciuszonek – Burmistrz Miasta Żary 
Katarzyna Walczak – Dyrektor Żarskiego Domu Kultury 
Grzegorz Kowalczuk – instruktor ŻDK, sekretarz jury 

 
 
Po obejrzeniu 77 prac  16 autorów postanowiło przyznać następujące nagrody: 
 
I nagrodę w wysokości 700 zł otrzymuje: 
- Marika Strobl za prace „Terater”, „Kirche in Żary”, bez tytułu (akwarela) 
 
Dwie II nagrody w wysokości 600 zł każda otrzymuje: 
- Karolina Antosz za prace „Fontanna - motyw z Żar”, „Lato na łące”, „Błękitna 
Brama” (olej) 
- Ireneusz Pruszyński  za prace „Rozmowy z naturą”,  „Rozmowy z naturą – 
motyl”,  „Rozmowy z naturą – rak” (olej) 
 
III nagrodę w wysokości  500 otrzymuje: 
- Mariusz Kubacki za 3 prace bez tytułu (technika mieszana) 
 
Nagrodę specjalną Dyrektora Żarskiego Domu Kultury w wysokości 450 zł 
otrzymuje: 
- Jerzy Litewka za prace: „Drzwi”, „Zaułek” (grafika), „Zaułek II” (olej)   
 
11 wyróżnień w wysokości 400 zł każde otrzymują: 
- Beata Dubielewska za prace „Ptaki” i 2 prace bez tytułu (olej)  
- Dorota Dylewicz za prace „Od środka”, „Złoty lew” (olej), „Inna brama” 
(rysunek) 
- Marek Gawron  za prace „Brama”, „Czerwony kościół”, „Zamek i jesień” 
(akwarela) 
- Karyna Kharaneka za 3 prace bez tytułu (rysunek)   



- Andrzej Kogut za 3 prace bez tytułu (olej) 
- Katsiaryna Lazar za 3 prace bez tytułu (grafika, akwarela, technika mieszana) 
- Magda Łazar – Massier za 3 prace bez  tytułu (akryl)  
- Ewelina Soból za prace „Katedra  w Żarach”, Wieża ciśnień w Żarach”, bez 
tytułu (akryl)  
- Janusz Zauściński za zestaw 3 prac „Centrum handlowe” (akryl) 
- Urszula Widźgowska za 3 prace  bez tytułu (olej) 
- Waldemar Majchrzyk za prace  „S 1”, „S 2” i „S 3” (olej) 
 
 
Fundatorami nagród finansowych są Burmistrz Miasta i Żarskie Dom Kultury. 
 
 
Wszystkie pracę nagrodzone decyzją jury przechodzą na własność Żarskiego 
Domu Kultury. 


