
Wiceprzewodniczący:

Andrzej DANOWSKI Dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej
PTTK w Łodzi

PROTOKÓŁ JURY

XIV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"BUDOWLE OBRONNE 2011"

Zgodnie z Centralnym Kalendarzem Imprez Turystycznych WP na 2011 rok

przeprowadzony został XIV Konkurs Fotograficzny "Budowle obronne 2011".

Konkurs zorganizowany został przez Departament Wychowania Promocji

Obronności MON, Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego, przy wsparciu Zarządu Głównego

PTTK i Komisji ZG PTTK do Współpracy z WP. Bezpośrednim organizatorem

był Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie ŚOW.

Celem konkursu było zgromadzenie informacji o zabytkowych obiektach militarnych,

przegląd dorobku oraz konfrontacja osiągnięć artystycznych technicznych fotografów

amatorów dokumentujących w swych pracach budowle o charakterze militarnym

oraz popularyzacja działalności nieprofesjonalnych twórców fotograficznych.

W dniu 28 października 2011 roku odbyło się posiedzenie jury, które oceniło nadesłane

na Konkurs prace.

Na Konkurs 23 autorów zgłosiło 34 prace fotograficzne (18 zestawów zdjęć i 16 zdjęć

pojedynczych).

Jury Konkursu w składzie:

Przewodniczący:

Rajmund GOLUCH Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK

Sekretarz Generalny Wojskowego Stowarzyszenia
"Sport- Turystyka-Obronność"
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Członkowie Komisji:

Bronisław ZATHEY Członek Honorowy PTTK,

przewodnik i krajoznawca

KrzysztofBANDAREK Prezes Okręgu Dolnośląskiego

Związku Polskich Fotografów Przyrody

Sekretarz:

Bożena JAROSZ sekretarz ZO Wojskowego PTTK

dokonało oceny prac fotograficznych uwzględniając następujące kryteria:

• dobór i ujęcie tematyki,

• walory techniczne prac,

• walory artystyczne,

• przestrzeganie postanowień regulaminowych.

W wyniku oceny prac zakwalifikowanych do Konkursu JUry przyznało następujące

nagrody i wyróżnienia:

GRAND PRIX

Jarosław BLAMINSKY z Warszawy

za zdjęcie pt. "Przez dziurkę od klucza"

I NAGRODA

Monika PORZUCEK z Tych

za zestaw zdjęć pt. "Zamek Rabsztyn w zimowej aranżacji"

II NAGRODA

Bartłomiej PONIKIEWSKI z Mławy

za zestaw zdjęć pt. .Pozycja mławska - fortyfikacje z okresu II wojny światowej"
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illNAGRODA

Robert GARSTKA z Będzina

za zestaw zdjęć pt. .Będzińska warownia"

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

dla naj młodszego uczestnika

Karolina KUTYNIA z Lipia

za zestaw zdjęć pt. "Ruiny twierdzy w Dankowie"

Ponadto jury zakwalifikowało 14 zestawów i 15 prac pojedynczych nadesłanych

na Konkurs, do ekspozycji na wystawach organizowanych przez OW PTTK

przy Klubie Śląskiego OW we Wrocławiu.

Jury składa serdeczne podziękowania autorom wszystkich nadesłanych na Konkurs

prac oraz wyraża uznanie za wysoki poziom artystyczny, techniczny, jak również wykazaną

wrażliwość estetyczną.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:
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Wrocław, 28 października 2011


