
Protokół 
 

Z posiedzenia Komisji konkursu fotograficznego „ Konie, jeźdźcy, zaprzęgi”, które odbyło się 6 
października  2022 r. w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. 

Prace dostarczone na konkurs powstały podczas warsztatów fotograficznych, które odbyły się 9 
września 2022 r. w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. 

Skład Jury: 

Przewodnicząca: mgr Aleksandra Czapska (plastyk)  

Członkowie: mgr Katarzyna Łućko (historyk sztuki) 

                       mgr Izabela Litwiniuk  (specjalista w zakresie turystyki i rekreacji) 

 

Konkurs, w którym wzięło udział 23 uczestników z Białej Podlaskiej i terenu powiatu bialskiego, miał 
na celu: 

• propagowanie wśród młodzieży sztuki fotografowania, jako jednej z form wypowiedzi 
artystycznej, która jest jednocześnie najbardziej dostępnym środkiem wyrazu, 

• wykształcenie umiejętności doboru kompozycji i kadru, z jednoczesnym użyciem koloru i 
światła adekwatnie do obiektu statycznego i w ruchu, 

• wskazanie na rolę konia w dzisiejszym świecie,   

• promocja miejsc i instytucji związanych z hodowlą koni, 

• uczestnictwo w pokazach, wyścigach i innych imprezach o charakterze hippicznym,  

• nawiązanie poprzez tytuł konkursu do kolekcji „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim 
XIX i XX wieku”, będącej w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. 

 

Na konkurs dostarczono 69 fotografii w formie odbitek oraz plików JPG. 

Przy ocenie prac uwzględniono następujące kryteria: 

- wiek uczestnika, 

- poziom artystyczny, 

- oryginalność ujęcia, 

- zgodność z tematyką konkursu. 

  

Jury przyznało  9 nagród i 3 wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych: 10 - 11 lat,  12 - 14 lat,  

16 – 18 lat 

 I kategoria ( 10 - 11 lat): 

Nagrody: 



Jarosław Błaszczak, 11 lat/ opiekun: Justyna Jakubczyk 

Gabriel Gryniewicz, 11 lat/  opiekun: Justyna Jakubczyk 

Gabriel Ofman, 11 lat/ opiekun: Justyna Jakubczyk 

 

Wyróżnienia: 

Gabriel Kuliczanka, 10 lat/ opiekun: Justyna Jakubczyk 

 

II kategoria wiekowa ( 12 - 14 lat) 

Nagrody: 

Antonina Zinger, 14 lat/ opiekun: Małgorzata Piekarska 

Oliwia Borkowska, 12 lat/ opiekun: Justyna Jakubczyk 

Zuzanna Słabczuk, 13 lat/ opiekun: Justyna Jakubczyk 

 

Wyróżnienia: 

Oliwier Szymoniuk, 13 lat/ opiekun: Justyna Jakubczyk 

 

III kategoria wiekowa ( 16 - 18 lat) 

Nagrody: 

Adam Wilk, 16 lat, za dwie prace/ opiekun: Justyna Jakubczyk 

Weronika Grula, 17 lat, za trzy prace/ opiekun: Renata Lenz 

Marta Stężała, 16 lat/ opiekun: Małgorzata Piekarska 

 

Wyróżnienia: 

Gabriela Bancarzewska, 18 lat/ opiekun: Renata Lenz 

 

Poza komisją w konkursie przyznano Nagrodę Dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej 
Podlaskiej: 

Kazimierz Daniluk, 16 lat/ opiekun: Justyna Jakubczyk  

 

      

 

 



                                                                        Podpisy Komisji: 

 

      mgr Aleksandra Czapska……………………………….. 

      

                                                                       mgr Katarzyna Łućko…………………………………….. 

                                                                        

                                                                        mgr Izabela Litwiniuk……………………………………. 

  

  


