
Powiatowy Konkurs Fotograficzny - "Głogów w obiektywie” pod honorowym 

patronatem Prezydenta Miasta Głogowa, rozstrzygnięty! 

„Obiektyw aparatu fotograficznego, jak oko mitycznego cyklopa, jest wszechwidzące: ukazuje 

nam cały, bogaty świat, staje się naszym własnym okiem, wzbogaca umysł, bawi, uczy i 

zadziwia”.  

Henryk Latoś 

                                                                                                                                                     

 23 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyło się rozstrzygnięcie 

Powiatowego Konkursu Fotograficznego - „Głogów w obiektywie”.  Mali fotoreporterzy 

mieli za zadanie okiem obiektywu uchwycić niepowtarzalne walory przyrodnicze, 

architektoniczne, historyczne naszego miasta. Do konkursu zgłoszono  ponad  200 fotografii 

wykonanych przez uczniów szkół podstawowych miasta i powiatu głogowskiego. 

 

Efekty ich pracy zaprezentowano na wernisażu fotograficznym w Bibliotece Pedagogicznej w 

Głogowie, a od 15 grudnia wystawa będzie prezentowana w holu Szkoły Podstawowej nr 2. 

Na fotografiach można podziwiać zabytki, architekturę użytkową, szkoły, place zabaw, aleje 

spacerowe w parkach i fosie miejskiej, okolice rzeki Odry. Zatrzymano na nich chwile z 

codziennego życia mieszkańców, jak i wydarzenia kulturalne odbywające się w naszym 

mieście.         

Fotografowie wykazali się inwencją twórczą, oryginalnością i różnorodnością w postrzeganiu  

rzeczywistości. Wykonanie niektórych zdjęć wymagało od nich ogromnej cierpliwości 

i zaangażowania. Jury konkursowe miało „nie lada orzech do zgryzienia”. 

Zwycięzcami konkursu zostali autorzy fotografii, które najlepiej odzwierciedlały temat 

konkursu. Jury oceniało także, jakość techniczną oraz walory artystyczne zdjęć.  
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Prace konkursowe oceniało jury w składzie: 

- Kamila Czyż – redaktor naczelny Głogowskiego Portalu Informacyjnego, 

- Leszek Wspanialy– dziennikarz Radia Elka i portalu miedziowe.pl 

- Aneta Szeliga – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 7, 

- Agnieszka Marynik – nauczyciel terapeuta Szkoły Podstawowej nr 10, 

- Urszula Lewocka – nauczyciel, bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie, 

- Ewa Biernasiuk–nauczyciel, bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie, 

- Agnieszka Skrycka – nauczyciel, bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie, 

- Janina Kiełbicka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, 

- Beata Musiał – kierownik świetlicy, 

- Halina Nawizowska – nauczyciel przyrody, 

- Beata Kornas – pedagog specjalny, 

- Arlena Kiziak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 
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Po burzliwych obradach, wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach wiekowych. 

LAUREACI KONKURSU:  

kategoria klas I - III 

I miejsce -  Mikołaj Wojciechowski   SP-10  

II miejsce  - Oliwia Fedorowicz   SP-14 

                   Amelia Sieroń  SP-7 

III miejsce – Michalina Wesołowska   SP-7 

                   Olimpia Kozakiewicz  SP-2 

Wyróżnienia otrzymali:   
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Iga Użarowska (SP-6), Hubert Glądała  (SP-7), Karolina Hacia (SP-2), Katarzyna Skrzyniarz 

(SP-7), Katarzyna Skrzyniarz (SP–7), Nadia Florczyk (SP-2), Maja Kijowska (SP-2), 

Aleksandra Świech (SP–10).  

Kategoria klas IV- VII:  

I miejsce – Jakub Wspaniały  SP–2  

II miejsce – Dominika Witczak  SP–2 

                  Jakub Marynik  SP–2 

III miejsce – Oliwia Brzerzik  SP–6 

                   Mariusz Pałatyński  SP–2 

Wyróżnienia otrzymali:  

Iga Gierdalska (SP–7), Julia Wardecka (SP–7), Lena Hejmej (SP–14), Damian Bojar (SP–8), 

Luiza Kielin (SP–3), Samanta Ratajczak (SP–13), Kacper Nowaczyk (SP Jerzmanowa), 

Hanna Kukła (SP–2), Zuzanna Glińska (SP–2), Dominika Rydz (SP–2), Natalia Dulat (SP–7). 

       

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w 

kolejnych edycjach konkursu. 
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Konkurs przygotowały: 

- Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie - osoby odpowiedzialne: Urszula Lewocka, Agnieszka 

Skrycka,     Ewa Biernasiuk 

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie - osoby odpowiedzialne:  Arlena Kiziak, Beata 

Musiał, Grażyna   Fiałkowska, Janian Kiełbicka, Halina Nawizowska, Danuta Pietruczak, 

Beata Kornas, Agnieszka   Chmielowska, Paulina Jarząbek 
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