
Protokół 

rozstrzygnięcia VIII Otwartego Konkursu Fotograficznego 

„EKO – OKO 2013 ” – ŁÓDZKIE KADROWANIE 

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

w ramach programu edukacji dzieci i młodzieży 

„ Pociąg do ekologii 3” 

Konkurs został zorganizowany w terminie od 29 czerwca – do 13 września 2013r. 

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 38 zgłoszeń w tym: 30 w kategorii wiekowej do 16 lat, oraz 8  

w kategorii powyżej 16 lat co daje łącznie 114 fotografii.  

Jury w składzie: 

Sławomir Grzanek       przewodniczący jury – artysta fotografik; prezes Łódzkiego   

    Towarzystwa Fotograficznego 

 Andrzej Nowicki   fotograf; członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego; były członek  

     Związku Polskich Fotografów Przyrody 

Marcin Goździk   sekretarz jury; instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury 

W dniu 26 września 2013r. w siedzibie Ośrodka Jury dokonało oceny prac konkursowych  

i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

W kategorii wiekowej do 16 lat: 

I nagroda  Marta Skorupska "Kolorowa jesień"  

II nagroda  Eliza Śniegula "W życiu piękne są tylko chwile" 

III nagroda  Martyna Staniec "Energia" 

Wyróżnienia:  Marta Skorupska "Letnia miłość" 

   Martyna Staniec "Cisza" 

   Klaudia Kwiatek "Trzmiel wysuwający trąbkę w kierunku kwiatostanu goździka" 

   Bartłomiej Kowalski "Usycham" 

W kategorii wiekowej powyżej 16 lat: 

I nagroda  Ireneusz Badura "Trznadel" 

II nagroda  Joanna Sęk "Niebieskie Źródła" 



 

III nagroda  - Zygmunt Dziedziński "Leśny Szalet" 

Wyróżnienia:  Aleksandra Alicja Przybysz "Przemijanie" 

Aleksander Sadowski "Ulica Zawietrzna" 

 

Na wystawę Jury wytypowało następujące prace:  

Aleksandra Alicja Przybysz, Anna Błaszczyk "Co w trawie piszczy...", Zygmunt Dziedziński "Chałupa", 

"Kościół sw. Floriana", Mateusz Piwowarski "Żaba", Błażej Koziołek "Wędrówka Ślimaka", Martyna 

Muszyńska, Igor Latoszek "Pająk", "Zawsze razem" Bartłomiej Kowalski "Usycham", Wiktoria 

Kliszewska "Wirowanie", Aleksandra Pazurek "Przyroda - piękno niebieskich Źródeł", Mateusz 

Piwowarski "Łąka", Eryk Lubicki "Diament II", Zofia Śęk, Ola Krajewska "Wyścig", Klaudia Kwiatek.   

Wystawa będzie eksponowana od 18 października do 30 listopada 2013r. Fundatorem nagród w 

konkursie był Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim przy współudziale środków z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


