
Konkurs fotograficzny pt.: „Piękno LGD w obiektywie” rozstrzygnięty !

W dniu 14 listopada 2013 r. komisja Jurorska powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska
Wschodnia”,  w skład której  weszli:  Jarosław Felczyński  –  Prezes,  Agnieszka  Lewandowska – Członek
Zarządu/Kierownik  Biura  Stowarzyszenia  oraz  Małgorzata  Aleksandra  Zagalska  –  artysta  plastyk  
i fotografik dokonała wyboru najlepszych zdjęć nadesłanych na konkurs fotograficzny pt.: „Piękno LGD 
w obiektywie” organizowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

W kategorii  osób do 14 roku życia I nagroda za zajęcie  I miejsca przypadła Kacprowi Kowalskiemu z
Mostek za zdjęcie pt.: „Las we mgle”.

Drugie miejsce zajęła fotografia pt.: „Wielkie pranie” autorstwa Zuzanny Skalskiej z Sompolna.



Na ostatnim stopniu podium uplasowała się praca Weroniki Szymczak z Wierzbia pt.: „Słoneczny 
dmuchawiec”

W kategorii OPEN, czyli osób powyżej 14 roku życia Jury za najciekawsze zdjęcie uznało pracę 
Marty Charuby z Mostek pt.: „Pociąg do gwiazd”



Drugie miejsce zdobyła fotografia Oliwii Przytuła z Sompolna pt.: „Perspektywa Calineczki”

Trzecia nagroda powędruje w ręce Patrycji Woźnickiej z Mąkolna za zdjęcie pt.: „W poszukiwaniu 
jednorożców”.



Jury postanowiło również przyznać wyróżnienia następującym osobom:

Ilonie Plucińskiej z Grzegorzewa za zdjęcie pt.: „ Opuszczony brzeg”

Marcjannie Berdzińskiej z Lubin za zdjęcie pt.: „ Zachód słońca”



Justynie Ciesielskiej z Brzezia za zdjęcie pt.: „Miód prosto z pasieki”

Zuzannie Skalskiej z Sompolna za zdjęcie pt.: „Rower”



Zuzannie Skibińskiej z Kolonii Powiercie za zdjęcie pt.: „Malowniczy zachód słońca”

Katarzynie Zielińskiej z Powiercia za zdjęcie pt.: „Gąsienica w koprze”



 Paulinie Zawadzkiej z Kawęczyna za zdjęcie pt.: „Pociąg do nieba”

Dawidowi Nijakowi z Wierzbia za zdjęcie pt.: „Zakazany owoc”



            Julii Bednarz za zdjęcie pt.: „Plony”

          Patrycji Bilińskiej za zdjęcie pt.: „Refleks słońca”



Osoby  wyróżnione  otrzymają  pocztą  upominki  od  Stowarzyszenia  „Wielkopolska  Wschodnia”.
Natomiast osoby nagrodzone wraz z opiekunami zapraszamy 29 listopada 2013 r. na godz. 12.00 do sali
narad Urzędu Miejskiego w Sompolnie (ul. 11 Listopada 15) na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
„Wielkopolska  Wschodnia”,  podczas  którego  odbędzie  się  uroczyste  wręczenie  nagród.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Wszystkie zdjęcia nadesłane na nasz konkurs można obejrzeć w naszej Galerii.


