
Protokół 

rozstrzygnięcia IV Otwartego Konkursu Fotograficznego 

„EKO – OKO 2009” - „Energia” 

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz. 

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

 

 

Konkurs został zorganizowany w terminie od czerwca – do 9. września 2008r. 

W konkursie wzięli udział fotograficy – amatorzy.  

 

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 wpłynęło 18 zgłoszeń w tym: 

- 15 w kategorii wiekowej do 18 lat 

- 3 w kategorii powyżej 18 lat. 

 

 

 



W dniu 11 września 2009 r. w siedzibie Ośrodka dokonało oceny prac konkursowych i przyznało 

nagrody i wyróżnienia. 

Skład Jury: 

 

Mirosław Stępniak    - Przewodniczący Jury   

    Artysta Fotograf 

 Joanna Pluta    - Wydział Inżyniera Miasta  

         Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.  

 Robert Będerz   - Fotograf Amator, Grafik 

 Magdalena Majda   - sekretarz jury 

Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz. 

 

W kategorii wiekowej do 18 lat: 

I nagroda  -    Natalia Przybylska (zdj. Cytrynowe ogniwo) 

II nagroda -    Radosław Świderski (zdj. Energia naturalna) 

III nagroda -    Agnieszka Skomorow (zdj. Niagara) 

 

Wyróżnienia: 

Monika Sepkowska (zdj. Widok na zaporę młynu wodno-energetycznego w Godaszewicach) 

Kacper Kowalski (zdj. Dogonić słońce) 

Magdalena Kotynia (zdj. W krainie wodospadów) 

 

W kategorii wiekowej powyżej 18 lat: 

I nagroda  -  Monika Urbańska-Domaradzka (zdj. Trąba powietrzna) 

II nagroda -  Marcin Goździk (zdj. Tryskam energią) 

III nagroda -  Lidia Urbańska-Ptak (zdj. Miłość) 

 

Na wystawie prezentowane są zdjęcia wszystkich uczestników konkursu. 

Wystawa czynna będzie od 2 października do końca października 2009 r. 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: 
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