
Protokół 
z posiedzenia Komisji Jury konkursu 
III Dolnośląski konkurs fotografii mobilnej dla dzieci „Obok mnie”, II etap 
w dniu 28.12.2017 r. 
  
  
Jury w składzie: 
  
Wojciech Miatkowski – sekretarz Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii 
Tomasz Mielech – członek ZPAF, Jeleniogórskie Centrum Kultury 
Anna Gałkowska – Książnica Karkonoska 
Alicja Lesiów – członkini Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii 
  
  
Spośród nadesłanych na konkurs zdjęć jury postanowiło przyznać następujące nagrody: 
  
I nagrodę  
quadrocopter  
oraz indywidualną wystawę w internetowej „Galerii w Tle" 
otrzymuje Tymon Gierus (9 lat) za fotografię „Mam tę moc” 
  
II nagrodę 
smartwatch  
otrzymuje Blanka Kłubowicz (7 lat) za fotografię „Mały Książę” 
  
III nagrodę 
słuchawki nauszne  
otrzymuje Natalia Piasecka (7 lat) za zestaw fotografii 
  
  
Wyróżnienia w postaci nagród książkowych otrzymują: 
  
Bichalska Kinga (11 lat) „Ferie w Zakopanem” 
Dąbrowska Ela (11 lat) „Hamak” 
Dąbrowska Klara (11 lat) „Okna” 
Firek Jakub (10 lat) „Mam Cię, zjem Cię” 
Grzywa Maja (11 lat) „Latający pies” 
Jakubowski Antek (7 lat) „Barwny balon” 
Jonczyk Paulina (10 lat) „Co ja tutaj robię” 
Miętus Bruno (6 lat) „Ulubiony kościotrup” 
Pender Eryk (8 lat) „Krople deszczu” 
Pender Laura (9 lat) „Mój chomik Kabaczek” 
Rajkowski Dominik (11 lat) zestaw 3 fotografii 
Szumisz-Otoo Alan (7 lat) „Bo klapnięte uszko mam” 
Wojnarowicz Joanna (11 lat) „Na horyzoncie”, „Pożegnanie dnia” 
Wojtasik Igor (13 lat) „Tajemniczy mural”, „Cierpliwość” 
  
  
  
  
  
Autorzy zakwalifikowani do wystawy: 
  
Alicja Gruszczyńska 
„Też tak chcę” 
„Kiedy będzie przecena” 
Antek Jakubowski 
„Balon i Komin” 
„Żuczek” 
Ela Dąbrowska 
„Tablet-smartfon-tablet-smartfon” 
„Wskazuje czas” 
„The Wall” 
Zuzanna Helfojer 
„Nieskończoność” 
„A ziemia toczy…” 
„Pajęcza sieć 
„King Size” 
„Niczym inny wymiar” 
Kinga Bichalska 
„Błękit nieba” 
Zofia Maj 
„Sąsiadka” 
Ivo Miro-Szymański 
„Kłębki chmur” 
Martyna Olejniczak 



„Piękny poranek” 
Bruno Miętus 
„Smok na kamiennej drodze” 
„Bruno w lusterku” 
„Pająk na murze” 
Klara Dąbrowska 
„Przyczajenie” 
„Do szkoły” 
Aleksandra Gembicka 
Tymon Gierus 
„Poranek dla dzieci” 
„Mój brat” 
„Lustereczko powiedz przecie” 
„Krzywe kamienice” 
Angelika Zimroz 
„Michał” 
„Takie moje” 
„Kuzynka” 
„Mój Michaś” 
„Ja aniołek” 
„Moim okiem” 
„Moja kicia” 
Natalia Zimroz 
„Widzę” 
„Moja siostra” 
Żanna Krzysik 
„Siła natury” 
Karolina Chyła 
„Zachód słońca” 
Laura Pender 
„Nasza działka” 
Eryk Pender 
„Listek na wodzie” 
Ewa Matuszewska 
„Jesień” 
„Ognisko” 
Natalia Piasecka 
„Znaki” 
Maja Grzywa 
„Biały ząbek” 
„Wieża do nieba” 
Mikołaj Haczela 
Marysia Haczela 
Aleksandra Gembicka 
Joanna Wojnarowicz 
„Piękno naszych gór” 
„Spotkanie z przyjaciółką” 
Mikołaj Wolar 
„Skrzydlata modelka” 
„Ważka na dłoni” 
Oliwia Stefaniak 
„Plaża zimą” 
Paweł Micka 
„Bajkowy Las” 
Jakub Micka 
„Struś Strusiosław” 

 


