
Protokół 

rozstrzygnięcia II Konkursu Fotograficznego 

„EKO – OKO” 

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz. 

w ramach programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży „Zielone lato” 

 

Konkurs został zorganizowany w terminie od czerwca – do końca sierpnia 2007r. 

W konkursie wzięli udział fotograficy – amatorzy oraz uczestnicy letniego wypoczynku 

organizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Celem konkursu było: 

- zatrzymanie w kadrze piękna otaczającej nas przyrody,  

- pokazanie urokliwych zakątków, zjawisk przyrodniczych, pomników przyrody, 

  współistnienia architektury z przyrodą, różnorodności ukształtowania terenu, 

     bogactwa świata roślin i zwierząt, 

- pobudzenie aktywności twórczej uczestników, 

- uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie estetycznym              

  i ekologicznym, 

- rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska, 

- wyzwalanie i utrwalanie potrzeby życia ekologicznego,  

- zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej. 

 

Uczestnik konkursu miał dostarczyć organizatorowi 3 prace fotograficzne o tematyce 

konkursowej wywołane w rozmiarze 15 x 21 cm (dowolna kolorystyka). 

 

Na konkurs wpłynęły 32 zgłoszenia w tym: 

18 w kategorii wiekowej do 15 lat i 14 w kategorii powyżej 15 lat. 

 

W dniu 12 września 2007r. w siedzibie Ośrodka Jury w składzie: 

 

 Czesław Abratkiewicz  - Przewodniczący Jury   

Związek Polskich Artystów Fotografików 

 Jacek Augustyniak - artysta plastyk 

Tadeusz Firuta - Prezes Stowarzyszenia Amatorów Plastyków  

w Tomaszowie Maz. 

 Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu Stowarzyszenia 

     Amatorów Plastyków w Tomaszowie Maz. 

 Ewa Przybysz  - Kustosz Działu Przyrodniczego  

Muzeum w Tomaszowie Maz.  

 Joanna Pluta  - inspektor Wydziału Inżyniera Miasta  

     Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.  

 Łukasz Boroński  - sekretarz jury 

Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz. 

 

dokonało oceny prac konkursowych i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

  

 



W kategorii wiekowej do 15 lat: 

 

I nagroda  -   Paweł Luboczkin 

 

II nagroda -   Przemysław Bodio 

 

III nagroda -   Katarzyna Skoneczna 

 

Wyróżnienia specjalne:  

  -   Natalia Przybylska 

  -   Paulina Wojdyła 

Wyróżnienia: 

  -   Piotr Przedbora 

  -   Przemysław Koszuta 

  -   Anna Błondarczyk 

  -   Paweł Sobotkowski 

  -   Wiktoria Węglarska 

  -   Magdalena Kmieć 

  -   Kacper Zawadzki 

  

W kategorii wiekowej powyżej 15 lat: 

 

I nagroda  -   Henryk Maciejczyk 

 

II nagroda -   Katarzyna Giza 

 

III nagroda -   Paweł Galiński 

 

Wyróżnienia specjalne: 

  -   Ewelina Mrowińska  

  -   Daria Bielas 

Wyróżnienia: 

  -   Beata Czyżewska 

  -   Agnieszka Koszuta 

  -   Piotr Koszuta 

 

 

Na wystawie prezentowane są zdjęcia wszystkich uczestników konkursu oraz zdjęcia 

pozakonkursowe wykonane przez kadrę Ośrodka. 

Wystawa czynna będzie od 20 września do końca października 2007r. w siedzibie MOK 

przy ul. Browarnej 7. 

 

Fundatorem nagród w konkursie był Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie 

Mazowieckim przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi. 

 

 



Uwagi Jury: 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

        Podpisy Jury 

 

        ………………………………………. 

 

        ………………………………………. 

 

        ………………………………………. 

 

        ………………………………………. 

 

        ………………………………………. 

 

        ……………………………………….  

 

 


