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 Dyrektor Domu Dziecka w Równem zwraca się z prośbą o wsparcie rzeczowe lub 
finansowe, bądź objęcie patronatem organizowanego przez nas II Mazowieckiego 
Konkursu Plastycznego „Tęczowy Świat Krzysia – Anioły” - konkursu poświęconego 
pamięci tragicznie zmarłego 20.04.2009 r. młodego artysty i naszego wychowana 
Krzysztofa Karolkowskiego. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków kultury i szkół, z którymi w jakiś sposób 
związany był Krzysiek oraz z innych placówek z terenu województwa mazowieckiego 
zaprzyjaźnionych z  naszym domem dziecka. 
 W roku ubiegłym na Konkurs napłynęło aż 134 prace z 14 placówek, z czego 
nagrodzonych zostało 19 prac w 3 różnych kategoriach wiekowych. Prace oceniało    3 
niezależnych artystów plastyków z Siedlec, Węgrowa i Wyszkowa. Ubiegłoroczną edycję 
naszego Konkursu patronatem objęli: Wojewoda Mazowiecki – Pan Jacek Kozłowski oraz 
Panowie Starostowie powiatów: mińskiego, węgrowskiego i wołomińskiego. Udało się nam 
też pozyskać wielu sponsorów, w związku z czym nagrodami były m.in. telefony 
komórkowe, cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP4 i materiały plastyczne. 
Wierzymy, że laureaci tegorocznej edycji Konkursu odbiorą równie atrakcyjne nagrody, i 
będą z nich równie zadowoleni. 
 Tak jak w przed rokiem liczymy na pomoc rzeczową lub finansową, przeznaczoną na 
nagrody dla laureatów tegorocznego konkursu.  
 Pomoc rzeczową w postaci materiałów plastycznych, cyfrowych aparatów 
fotograficznych, telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 i MP4 itp. prosimy kierować 
na adres organizatora tj. Dom Dziecka w Równem, Równe 78, 05 – 282 Strachówka, a 
ewentualne wpłaty pieniężne na konto Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom” Nr. 94 8006 
0000 0051 8882 2004 0001 z dopiskiem: „II Konkurs Plastyczny - Anioły”.  
 Podajemy konto Stowarzyszenie, gdyż od stycznia tego roku wszystkie domy dziecka 
w kraju musiały pozamykać konta dochodów własnych, na które dotychczas wpływały 
środki pieniężne od sponsorów. Poza tym Stowarzyszenie to jest współorganizatorem 
konkursu, a jednocześnie jest organizacją, która powstała w celu wspierania działalności 
wychowawczej Domu Dziecka w Równem. 
 
 Za każdą okazaną pomoc i wsparcie z góry serdecznie dziękujemy.  
     
     
 
      Z poważaniem   
         
  
        Dyrektor Domu Dziecka w Równem 
         mgr Jan Nowak 


