
W okresie od 15 października 2019 r. do 
30 października 2020 r odbył się V Powiatowy 
Konkurs Fotograficzny pt. „Pejzaż Powiatu 
Łęczyńskiego”, pod honorowym patronatem 
Starosty Łęczyńskiego. Konkurs organizo-
wany jest od 2000 roku, cyklicznie co 5 lat.

Tematem przewodnim konkursu było 
rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży 
i dorosłych, oraz stworzenie aktualnej do-
kumentacji fotograficznej powiatu łęczyń-
skiego. Wśród miłośników fotografii 
wrażliwych na piękno i historię naszego 
regionu znaleźli się uczniowie szkół pod-
stawowych oraz osoby dorosłe.

Na konkurs wpłynęło 279 prac konkur-
sowych od 63 uczestników. Jury pozytyw-
nie oceniło inicjatywę zorganizowania 
Konkursu i z przyjemnością stwierdza, że 
poziom prac nadesłanych na konkurs 
był wysoki.

powiat łęczyński
w fotografii

mgr Witold Muszyński

Powiat łęczyński ze względu 
na swoje położenie geograficzne 
jest niezmiernie atrakcyjny pod 
względem  przyrodniczym i tu-
rystycznym. Tu bowiem rozpo-
czyna się kraina geograficzna 
zwana Pojezierzem Łęczyńsko 
- Włodawskim. Zaprezentowane 
zdjęcia w sposób ciekawy i profe-
sjonalny ukazują uroki powiatu 
w różnych porach roku, a dzieci, 
młodzież  i dorośli prezentują 
swoje osiągnięcia w konkursie. 
młode społeczeństwo inte-
gruje się ze swoim środowi-
skiem – gminą, powiatem, 
a także popularyzuje i rozwija 
pasję fotografowania.
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  ProToKÓŁ Z PoSiedZenia jury 
V PoWiaToWego KonKurSu 
FoTograFicZnego
pt. „Pejzaż Powiatu Łęczyńskiego”
pod honorowym patronatem Starosty 
Łęczyńskiego

Jury w składzie:
 � Pan Krzysztof anin Kuzko – fotografik, 
Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, 
Fotoklub RP

 � Pan Grzegorz Pawlak - fotografik, 
Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne

 � Pan Waldemar Nowiński - fotografik, 
Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne

 � Pani Anna Górecka – z-ca dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej

 � Pani Paulina Kondraciuk – Starostwo 
Powiatowe w Łęcznej

po wnikliwym zapoznaniu się z 279 pracami 
konkursowymi 63 uczestników postanawia 
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia 
w kategoriach:

1. uczniowie szkół podstawowych:
a) laureaci:

 � Tymon Czmuda lat 11
 � Natalia Grzegorczyk lat 13
 � Karol Iżko lat 12
 � Jan Konachowicz lat 9
 � Barbara Słowik lat 12

 b) wyróżnienia:
 � Arleta Hulewska lat 12
 � Bartosz Kaźmierczak lat 13
 � Amelia Pondel lat 13
 � Sebastian Rzedzicki lat 11
 � Natalia Zwolak lat 13
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