
Protokół 

rozstrzygnięcia VI Otwartego Konkursu Fotograficznego 

„EKO – OKO 2011 ” – „W zielonym obiektywie” 

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

w ramach programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „ Pociąg do ekologii” 

 

Konkurs został zorganizowany w terminie od 22 czerwca – do 9 września 2011r. 

W konkursie wzięli udział fotograficy – amatorzy. 

 

Celem konkursu było: 

- pobudzenie aktywności twórczej uczestników,  

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki  

- propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu  

- kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych  

- uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie estetycznym i ekologicznym,  

- rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska,  

- wyzwalanie i utrwalanie potrzeby życia ekologicznego, w zgodzie z naturą,  

- artystyczna interpretacja tematu konkursu,  

- zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej.  

 

Na konkurs wpłynęły 134 zgłoszenia w tym: 103 w kategorii wiekowej do 16 lat, oraz 31  

w kategorii powyżej 16 lat co łącznie stanowi 402 fotografie.  

Jury w składzie: 

Izabela Urbaniak przewodnicząca Jury  

artysta fotografik (członek Związku Polskich 

Artystów Fotografików) 

Joanna Pluta   inspektor Wydziału Inżyniera Miasta  

     Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 

Bogna Hes  przedstawiciel Wydziału Kultury Sportu i Rekreacji 

Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 

Konrad Kierebiński  fotografik 

Marcin Goździk   sekretarz jury 

w dniu 22 września 2011r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury dokonało oceny prac 

konkursowych i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

 

 



W kategorii wiekowej do 16 lat: 

 

I nagroda  „Zielona Góra”  autor Mateusz Kabziński  

 

II nagroda  „Nostalgia”   autor Adrianna Sosnowska 

   „Przez różowe okulary”  autor Anna Siutowicz 

 

III nagroda  „Ale bagno”    autor Natalia Andryszek 

   „Lustrzane odbicie”  autor Julia Telus 

   „Przejść na drugi brzeg”  autor Gabrysia Barańska 

 

Wyróżnienia:  „Kogut”   autor Aleksandra Królak 

   „Woda, ogień i …krokodyl”  autor Kacper Kowalski 

   „Płynął strumyk…”   autor Olga Sobańska 

 

W kategorii wiekowej powyżej 16 lat: 

 

I nagroda  - „Jutro”    autor Michał Karasiński 

 

II nagroda   - „Trzy po trzy”   autor Tomasz Kocik 

 

III nagroda  - „Leśne źródła”  autor Ireneusz Badura 

 

Wyróżnienia:  „Zielona miłość”  autor Sławomir Monik 

   „Chrzan”   autor Krzysztof Salski 

„Bałtyckie impresje”  autor Agnieszka Oleszek 

„Kwiaty na łące”   autor Krzysztof Szulc 

 

Na wystawę Jury wytypowało następujące prace:  

„Tajemnicza podróż” autor Jowita Lubicka, „Zielona – słoneczna apteka” autor Zbigniew 

Dębiec, „Szczęśliwa rodzina” autor Radosław Legieziński, „Tajemnicza wyspa” autor Natalia 

Rakowiecka, „We mgle” autor Olga Andrzejewska, „Morskie oko” autor Wiktor Starosta, 

„Tatrzańskie chatki” autor Zuzanna Jaroma, „Wrocławska Niagara” autor Bartłomiej Płeska, 

„Mój mały zielony świat” autor Maja Pinczewska, „Diabeł tkwi w szczegółach” autor Marta 

Miklewska, „Dojrzewanie borówek” autor Kinga Milczarek, „Samotny?” autor Artur 

Karliński, „Kwiat po deszczu” autor Aleksandra Królak, „Przyroda” autor Martyna Worach, 

„Natura w zoomie” autor Monika Rokita, „zdjęcie 2” autor Piotr Juszczyk, „Rozlewisko 

Pilicy” autor Mariusz Kuciński, „Bez opadów” autor Łukasz Młynarczyk, „Na końcu tęczy” 



autor Weronika Rychwalska, „Czarny staw” autor Wiktor Starosta, „Contaminue” autor Paula 

Suska, „Zachód słońca nad jeziorem” autor Anna Dębiec, „2 zachód słońca” autor Mateusz 

Kabziński, „Zachód słońca nad Jeziorem Kunickim” autor Adrianna Sosnowska, „Podwodny 

konar - Macedonia” autor Łukasz Młynarczyk, „Kropelki na listkach” autor Wiktoria 

Skowrońska, „Kocie spojrzenie” autor Aleksandra Królak, „Przyczajony tygrys”, ”Uśmiech” 

Gabrysia Barańska, „Kałuża” autor Kacper Stawiany, „Krab w skałach” autor Wojtek 

Tarnowski, „Na szlaku” autor Aleksandra Bernacik, „Złote źdźbła” autor Anna Ogórek, 

„Piernik” autor Krzysztof Salski, „Wielkie – małe drzewo” autor Agata Szafrańska, „Łabędzi 

szept” autor Michalina Dębiec, „Wrześniowy poranek nad Wolbórką” autor Tomasz Kocik, 

„Słoneczka aleja” autor Agata Lisiak, „Złota Fala” autor Renata Komar, „Tchnienie poranka”, 

„Biało - zielono” autor Danuta Pacan, „Falanga” autor Krzysztof Salski, „Nasza ziemia 2” 

autor Michał Karasiński, „Trzęsacz” autor Agnieszka Oleszek, „Niczym paw” autor Anna 

Ogórek, „Praca” autor Monika Urbańska – Domaradzka, „Lustro” autor Angelika Karwas,  

 

Wystawa będzie eksponowana od 21 października do 30 listopada 2011r. Fundatorem 

nagród w konkursie jest Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim przy 

współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

 

Uwagi Jury: 

Podczas burzliwych obrad jury jednak doszło do kompromisu i po prawie 4 – godzinnych 

obradach dokonało wyboru zdjęć nagrodzonych oraz przeznaczonych na wystawę. 

Zaskoczeniem dla wszystkich była ogromna ilość nadesłanych zdjęć, wiele prac wyróżniało 

się poziomem i podejściem artystycznym do tematu konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


