
Protokół 

rozstrzygnięcia VII Otwartego Konkursu Fotograficznego 

„EKO – OKO 2012 ” – UŚMIECH (z) PRZYRODY 

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

w ramach programu edukacji dzieci i młodzieży 

„ Pociąg do ekologii” 

 

Konkurs został zorganizowany w terminie od 29 czerwca – do 10 września 2012r. 

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 wpłynęło 36 zgłoszeń w tym: 24 w kategorii wiekowej do 16 lat, oraz 12  

w kategorii powyżej 16 lat co daje łącznie 108 fotografii.  

Jury w składzie: 

 Sławomir Grzanek przewodniczący jury 

 Henryk Milczarek fotograf 

Marcin Goździk   sekretarz jury 

W dniu 24 września 2012r. w siedzibie Ośrodka Jury dokonało oceny prac konkursowych  

i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

 

 

W kategorii wiekowej do 16 lat: 

 

I nagroda  Izabela Wijaczka „Dynia”  

II nagroda  Kacper Petrus „EKolot” 

III nagroda  Artur Karliński „Kto pierwszy” 



    

 

Wyróżnienia:  Artur Karliński „Uśmiechnięty”,  

   Bartosz Łyś „Pokaż język” 

   Ola Świderska „Tajemnica światła” 

   Magdalena Szortyka „Sam w fiolecie,  

   Olga Andrzejewska „Samotny Grzyb” 

   Daria Jańczyk „PO DESZCZU,  

 

W kategorii wiekowej powyżej 16 lat: 

 

III nagroda  - Izabela Kamińska „We dwoje na deseczce” 

Wyróżnienia:  Ireneusz Badura „Motyl”,  

Katarzyna Grzelka „Magiczne drzewo”,  

Błażej Wojciechowski „LIKE, DISLIKE, TY DECYDUJESZ”,  

Joanna Sałacińska,  

Izabela Kamińska „Upływ czasu”,  

Zygmunt Dziedziński „Gryczane pole” 

 

 

 

Wystawa będzie eksponowana od 19 października do 30 listopada 2012r. Fundatorem 

nagród w konkursie był Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim przy 

współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 


