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PROTOKOt. PRZEBIEGU POWIATOWEGO KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO KONTRASTY

"Oeszczowe inspiracje"

W dniu 25 maja 2022 r. komisja konkursowa w skladzie:

Przewodniczf.\cy: Adam Kus kierownik DZIAtU TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

I CYFROWYCH, WOK Rzesz6w

Czronek: Joanna Nieroda - p.O. Dyrektora wydzialu Parku Naukowo-Technologicznego

i Promocji, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Czlonek: Michal Wozny - fotograf absolwent SZkoly Filmowej AMA w Krakowie (z ramienia

Organizatora Konkursu SP Trzciana)

po zweryfikowaniu zgroszonych prac pod wzgl~em formalnym, na podstawie Regulaminu

konkursowego, poddala artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie fotografie. Jury w swoich

ocenach poza obiektywnymi kryteriami co do zgodnosci tematycznej, jakosci i estetyki prac, wzi~

r6wniez pod uwag~ indywidualnosc spojrzenia artystycznego w zakresie wyboru tematu

i koncepcji wykonania fotografii.

Komisja konkursowa stwierdzala, ze na konkurs nadeslano 309 fotografii, wykonanych przez 85

autor6w. Sposr6d nadeslanych zdj~c do scislej czol6wki Komisja zakwalifikowala 32 fotografie,

a nast~pnie z nich wybrala laureat6w konkursu.

Laureatami konkursu zostali:

L.e. Imie i nazwisko ucznia Mieisce

1 Wiktoria St~pien, ZS tf.\ka (4 zdj~cia) I

2 Maja Kleczek, SP Glog6w Maropolski (2 zdj~cia) II

3 Gabriela Kramarz, SP nr 1 Mrowla (1 zdj~cie) III

4 Malgorzata Olszowy, SP nr 1 Bratkowice wyr6znienie
(5 zdj~c)·

5 Faustyna Jakubiec, SP nr 15 Rzesz6w (2 zdj~cia) wyr6znienie



6 Karolina Kotula, SP Sokorow Matopolski (5 zdj~c) wyr6inienie

7 Maja Nieroda, SP Kraczkowa (1 zdj~cie) wyr6inienie

8 Pola Drf.\g, SP nr 17 Rzesz6w (4 zdj~cia) wyr6inienie

Uwagi 0 przebiegu konkursu:

Tegoroczna edycja cieszym si~ duzym zainteresowaniem wsr6d uczni6w szk&

podstawowych z terenu powiatu rzeszowskiego. Wszystkie nadesmne zdj~cia prezentowaty

bardzo wysoki poziom artystyczny, zaskoczyty czronk6w komisji kreatywnoscif.\ i profesjonalnym

podejscie do tematu.

Nagrody i wyr6i:nienia zostaty ufundowane przez:

Starost~ Powiatu Rzeszowskiego, Dyrektora Wojew6dzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

oraz W6jta Gminy Swilcza.

Nagrodzone zdj~cia zostanlt opublikowane na stronach internetowych

organizator6w.

Jury dzi~kuje wszystkim uczestnikom za wzi~cie udziaru w tegorocznej edycji i gratuluje

wszystkim nagrodzonym. Osoby nagrodzone zostanf.\ poinformowane indywidualnie drogf.\

e-mailowf.\. Protok& dost~pny jest na stronie internetowej organizatora SP w Trzcianie.

W trakcie uroczystego podsumowania Konkursu moi:na b~dzie podziwiac prace, kt6re

zakwalifikowaty si~ scisrego etapu konkursu.

Podpis Przewodniczf.\cego
Komisji Konkursowej
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