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PARTNERZY AKCJI



NASZE JURY 

Dziennikarka „Tygodnika 

Tucholskiego”, fotoreporterka.

Na co dzień dokumentuje naszą 

lokalną rzeczywistość.



PATRYCJA 
WALKOWIAK

Jestem pracownikiem Tucholskiego Ośrodka

Kultury i prezesem Stowarzyszenia Tucholski

Pegaz.

W wolnym czasie robię zdjęcia. Najbardziej lubię

fotografować góry ale, że dzielą mnie od nich

setki kilometrów to korzystam z naszych

okolicznych dóbr przyrody i często odwiedzam

nasze bory z aparatem. Jestem zauroczona

mglistymi lasami, które nabierają wtedy zupełnie

innego wymiaru.



RAFAŁ BORZYSZKOWSKI

Starszy specjalista ds. ochrony 

zasobów przyrodniczych, 

krajobrazowych i kulturowych 

Tucholskiego Parku Krajobrazowego



NASZE JURY

Piotr Szumigaj

Pochodzi z Roztocza na Lubelszczyźnie, obecnie mieszka koło

Chełmna w woj. kujawsko-pomorskim. Z wykształcenia zootechnik, z

zawodu technik-leśnik, na co dzień zawodowo związany z Wdeckim

Parkiem Krajobrazowym, z zamiłowania przyrodnik i fotograf dzikiej

przyrody. Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody – Okręgu

Toruńskiego i Komitetu Ochrony Orłów regionu Kujawsko –

Pomorskiego. Głównym celem jego fotograficznych zmagań jest flora,

fauna, awifauna oraz krajobraz pochodzące z terenu Wdeckiego Parku

Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Specjalizuje się w fotografowaniu bielików i zimorodków z

samodzielnie pobudowanych czatowni oraz w fotografii

krajobrazowej. Fotografie przyrodnicze są efektem finalnym wielu

godzin spędzonych w terenie, setek przejechanych kilometrów,

przeżyciem mnóstwa różnych przygód a wszystko to po to, by

uwiecznić to, co nieodwracalnie się zmienia lub ginie oraz w

poszukiwaniu tego jedynego w swoim rodzaju "życiowego ujęcia".



DAWID KILON

Ornitolog, podróżnik, rysownik, który swoje 

fotografie wykorzystuje do tworzenia 

trójwymiarowych prac kredkami i pastelami, 

edukator przyrody i sztuki.  Prowadzi lekcje 

rysunku na FB „Mówią, że potrafi rysować”, 

a plansze przyrodnicze możecie podziwiać 

w całej Polsce. 



KILKA SŁÓW PODSUMOWANIA

„Większość zdjęć odpowiadała tematowi konkursu. Pokazane zostały różnorodne detale -

przyroda, architektura, martwa natura. To bardzo cieszy, że młodzi ludzie potrafią unieść głowy

ponad smartfony i zobaczyć piękno otaczającego nas świata, a także uchwycić ulotne momenty.

Na zdjęciach uwieczniono słońce, które przeciska swe promienie przez otwór w drzwiach. Były

biegnące maleńkie mrówki, dmuchawce, krople wody, a także księżyc, który choć duży na zdjęciu

jest detalem przestrzeni kosmicznej. Wszystkim uczestnikom konkursu należą się wielkie brawa i

gratulacje za wypatrzenie detali i ukazanie ich piękna. Na wielu zdjęciach widać, że uczestnicy

konkursu potrafią odpowiednio wyeksponować to co na zdjęciu chcą pokazać odbiorcy, widać

efekt bokeh oraz prawidłową ekspozycję. Niech nasi młodzi fotografowie pstrykają zdjęcia nadal

i z każdym kolejnym ujęciem ćwiczą swój warsztat, bo każde zdjęcie pokazuje świat takim jakim

chcemy pokazać go innym.” Patrycja Walkowiak



KATEGORIA 
UCZNIOWIE KLAS 1-3

NAGRODY



NADIA 
KUŹNIAR 
CYKL ZDJĘĆ



EMILIA 
WYTRĄŻEK
CYKL ZDJĘĆ



MATEUSZ 
SZAMOCKI



KATEGORIA 
UCZNIOWIE KLAS 1-3

WYRÓŻNIENIA



ANNA 
BATURO



WERONIKA 
STRZAŁKOWSKA



WIKTORIA 
OPOCZYŃSKA



KATEGORIA 
UCZNIOWIE KLAS 4-6

NAGRODY



ALEKSANDRA DŁUGOWSKA



AMELIA 
MEWS



KAMIL 
OPOCZYŃSKI



KATEGORIA 
UCZNIOWIE KLAS 4-6

WYRÓŻNIENIA



PAWEŁ LEPAK



MIŁOSZ KNITTER



MICHALINA KORYTOWSKA



JAGODA 
TRZEBUNIAK



KORNELIA 
GUMIŃSKA



KATEGORIA 
UCZNIOWIE KLAS 7-8

NAGRODY



KACPER 
LOREK



KRYSTIAN PIOTROWSKI



TOMASZ TALAŚKA



KATEGORIA 
UCZNIOWIE KLAS 7-8

WYRÓŻNIENIA



KACPER ANDRYCH



ZUZANNA 
KOWALCZYK



DOMINIKA 
BATURO



PODZIĘKOWANIA

Bardzo dziękuję wszystkim

uczestnikom za udział! 

Zapraszamy na kolejną edycję!
Pomysłodawca i koordynator konkursu: Katarzyna Piotrowska


