
Katowice, 13 listopada 2019 

 

Protokół z posiedzenia  

IV Wojewódzkiego Amatorskiego Konkursu Fotograficznego  

„Przyroda w obiektywie”  

organizowanego przez Miejski Dom Kultury „Południe”,  

filia nr 1 w Katowicach-Piotrowicach,  

ul. Gen. Jankego 136.  

Na konkurs napłynęło 70 prac. Jury powołane przez organizatorów konkursu, w składzie:  

1. Łukasz Fuglewicz – przewodniczący jury, przyrodnik, instruktor MDK „Południe”, współpracownik 

Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie, mykolog amator.  

2. Marcin Liberski – członek jury, fotograf, nauczyciel fotografii w Technikum Fotograficznym  

w Katowicach – Piotrowicach, zapalony nurek-fotograf  

3. Tomasz Niechciał – członek jury, kulturoznawca, P.O. kierownika filii nr 1 Miejskiego Domu Kultury 

„Południe”, grafik MDK „Południe”  

przyznało następujące nagrody:  

(dyplom + nagroda książkowa) 

Kategoria: Dzieci i młodzież do 18 lat 

1 miejsce: JAKUB DYL, za fotografię pt. „głodny lisek szukając pożywienia dotarł nad brzeg morza, Sopot 

2019” 

2 miejsce: ALICJA PASTUSIAK, za komplet fotografii: 

- „Ślimak Afrykański w domowym ogródku” 

- „Szlak górski na Równicę w Ustroniu” 

- „Park przy placu Grunwaldzkim w Katowicach” 

- „Piękna polska złota jesień w Bielsku-Białej (Szyndzielnia) 

3 miejsce: JULIA KOWALCZYK, za fotografię pt. „Jesienna wędrówka” 

Wyróżnienie: JULIA CZECH, za fotografię pt. „Power of sunset” 

Kategoria: Dorośli 

1 miejsce: JAN PRZYBYŁA, za komplet fotografii: 

- „Perkoz dwuczuby” 

- „Młody remiz w gnieździe” 

- „Bytom, Żabie Doły” 

2 miejsce: IZABELLA PACEK, za komplet fotografii: 

- „Zbliżenia: poranek na Hali Rycerzowej” 

- „Zbliżenia: o świcie na  

- „Zbliżenia: w pszczyńskim parku” 

- „Zbliżenia: wieczór nad stawem w Kobiórze” 

- „Zbliżenia: o świcie na Bednoszce Wielkiej” 

- „Zbliżenia: poranek w cieniu Słowikowskiego Pałacu” 

3 miejsce: PIOTR FRAŚ, za komplet fotografii: 

- „Latający kwiat” 

- „Ziarenko Kopciuszka” 

- „Oko w oko” 

Wyróżnienie: MAŁGORZATA BEDNARZ, za fotografię pt. „Po pierwsze: przetrwać” 



 

KWALIFIKACJE DO WYSTAWY: 

(dyplom uczestnictwa do odebrania podczas wernisażu) 

ZYGFRYD PILCH 

LUDMIŁA GAWRON 

MAŁGORZATA BEDNARZ 

PIOTR FRAŚ 

TYMOTEUSZ GOLICZ 

JULIA CZECH 

JAKUB DYL 

ANNA CZECH 

JULIA KOWALCZYK 

MARIA TESKA 

JAN ŻUKOWSKI 

JAN PRZYBYŁA 

 

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i rozdanie nagród odbędzie się 21 listopada 2019, o g. 18.00 w 

filii nr 1 Miejskiego Domu Kultury „Południe” przy ul. Gen. Jankego 136 


