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Pejzaż powiatu łęczyńskiego 
– konkurs fotografi czny po raz trzeci

Od tamtych wydarzeń minęło już dzie-
sięć lat. W tym okresie zostały zorganizo-
wane kolejne edycje tego konkursu: w 2005 
roku druga, a w 2010 roku już trzecia. 

III Konkurs Fotografi czny pt. „Pejzaż po-
wiatu łęczyńskiego uwzględniający aspekty 
przyrodnicze i ochronę środowiska” stwo-
rzył aktualną dokumentację fotografi czną 
naszego powiatu. Konkurs został przepro-
wadzony w ramach realizacji programu 
edukacji ekologicznej, w zakresie fotogra-
fi i przyrodniczej, pt. „Nadwieprzańskie 
obiektywy”, opracowany i koordynowany 
przez Witolda Muszyńskiego, opiekuna 
koła fotografi cznego w Zespole Szkół nr 2 
w Łęcznej.

Edukacja ekologiczna za pomocą fo-
tografi i jest długotrwałym procesem 
rozwijania umiejętności i zachowań nie-
zbędnych do zrozumienia i akceptacji 
wzajemnych relacji pomiędzy człowie-
kiem, jego kulturą i środowiskiem natu-
ralnym. Pozwala przygotowywać do prak-
tycznego podejmowania decyzji i uczyć 
sposobów zachowań promujących jakość 
środowiska. Kształtowane w czasie wy-
konywania zdjęć swojej „małej ojczyzny” 
orientacje, uczucia, pobudki, pasje wy-
wierają wpływ na późniejsze postępowa-
nie człowieka w środowisku przyrodni-
czym i wobec tego środowiska. Powyższy 
program został skierowany do społeczeń-
stwa z powiatu łęczyńskiego. Zawierał on 
edukację formalną – obejmującą dzieci 
od wieku szkolnego, młodzież, studentów 
szkół wyższych, a także nauczycieli oraz 
edukację nieformalną – obejmującą mło-
dzież i dorosłych poprzez samoedukację 
indywidualną i grupową. W ramach pro- Fot. Bartek Mięsak - laureat.

Fot. Patrycja Jaroszek - laureatka.

Konkurs Fotografi czny pt. „ Pejzaż powiatu łęczyńskiego” został zorganizowany po raz 
pierwszy przez Koło Fotografi czne funkcjonujące w Szkole Podstawowej  nr 4 w Łęcznej przy współ-
pracy z Muzeum Regionalnym w roku 1999. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 1 czerwca 
2000 roku w budynku muzeum. Prace fotografi czne były prezentowane w zainteresowanych ekspo-
zycją szkołach m.in.: w Ostrówku, Nadrybiu, Puchaczowie i Łęcznej. Poza tym przez kilka miesięcy 
fotogramy wystawione były w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

mgr Witold Muszyński
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Fot. Karol Borochowski - laureat.

Fot. Mateusz Wiński

gramu zostały przeprowadzone warsztaty 
fotografi czne dla uczniów pt. „Moje śro-
dowisko w obiektywie”. 

Po każdych warsztatach uczniowie 
uczestniczący w tych zajęciach dokony-
wali prezentacji (wystawa) własnych prac  
w szkole oraz na stronie internetowej. 

Organizatorzy udostępnili aparaty foto-
grafi czne, pokryli koszt obróbki zdjęć oraz 
przeprowadzili zajęcia praktyczne z foto-
grafowania. Został również zorganizowany 
powiatowy konkurs fotografi czny, uwzględ-
niający aspekty przyrodnicze i ochronę śro-
dowiska, połączony z wystawą pokonkur-
sową w Muzeum Regionalnym w Łęcznej.  
Ciekawą publikacją był też kalendarz foto-
grafi czny z pracami konkursowymi promu-
jący całe przedsięwzięcie.

W ramach współpracy z Zarządem Okręgu 
Ligi Ochrony Przyrody, którego członkiem 
jest dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona 
Bolivara w Milejowie, informacja o projekcie 
została umieszczona na stronach interneto-
wych szkół uczestniczących w projekcie oraz 
kwartalniku „Zielony Biuletyn” wydawany 
przez ZO LOP w Lublinie. Dzięki temu 
najciekawsze nagrodzone fotografi e zo-
stały umieszczone w w/w kwartalniku 
o zasięgu regionalnym. Pozwoliło to na 
promocję walorów przyrodniczych Nad-
wieprzańskiego Parku Krajobrazowego na 
terenie całego województwa lubelskiego. 

Pokonkursowa wystawa fotografi czna 
w 2010 r. była eksponowana w Urzędzie 
Miejskim w Łęcznej, Zespole Szkół Nr 2 
im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespo-
le Szkół nr 2 w Łęcznej oraz będzie pre-
zentowana w 2011 r. w zainteresowanych 
szkołach i placówkach kulturalno-oświato-
wych, co pozwoliło na dalszą popularyza-
cję edukacji ekologicznej na terenie powia-
tu łęczyńskiego.

W III Konkursie Fotografi cznym pt. 
„Pejzaż powiatu łęczyńskiego uwzględ-
niający aspekty przyrodnicze i ochronę 
środowiska” wzięło udział 53 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 
16 fotografów, uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych i dorosłych. Łącznie nadesłano 
193 prace.  

W dniu 26 października 2010 r. jury  
w składzie: Krzysztof anin Kuzko (foto-
graf) – przewodniczący jury, Waldemar 
Nowiński (fotograf), Grzegorz Pawlak 
(fotograf) – członkowie Lubelskiego To-
warzystwa Fotografi cznego, po wnikliwym 
zapoznaniu się z 193 pracami konkurso-
wymi 69 autorów postanawia przyznać 
następujące nagrody i wyróżnienia w kate-
goriach:Fot. Konrad Małek
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Fot. Weronika Machulska

1. Uczniowie szkół podstawowych  
i gimnazjów:

a) laureaci:
•				Karol Borochowski – lat 14
•				Patrycja Jaroszek – lat 12
•				Bartek Mięsak – lat 15

b) wyróżnienia
•				Weronika Machulska – lat 11
•				Konrad Małek – lat 14
•				Damian Skrzypa – lat 14
•				Mateusz Wiński– lat 14

2. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
i dorośli:

a) laureaci:
•				Łukasz Filipek – lat 24
•				Robet Jamiński – lat 18
•				Mariusz Kozina – lat 34

b) wyróżnienia
•				Katarzyna Kowalska – lat 27
•				Anna Znajomska – lat 41
•				Robert Znajomski – lat 42

Przyznano również wyróżnienia specjalne, 
które otrzymali:

• ks. Janusz Kozłowski lat 58 – za po-
etycki opis każdego zdjęcia;

• Daria Kotowicz oraz Wiktoria Chołast 
– lat 8 – dla najmłodszych uczestników.

Fot. Damian Skrzypa

Jury pozytywnie ocenia inicjatywę zor-
ganizowania Konkursu i z przyjemnością 
stwierdza fakt dużego zainteresowania 
szkół, nauczycieli i uczniów. Poziom prac 
nadesłanych na Konkurs był wysoki. Jury 
uważa ponadto, że Konkurs znakomicie 
spełnił swoje zadanie i stwierdziło potrze-
bę kontynuowania go i rozwijania jego 
formy.

Organizatorem konkursu było Koło Fo-
tografi czne działające w Zespole Szkół nr 2 
w Łęcznej, a organizatorem wystawy pokon-
kursowej Muzeum Regionalne w Łęcznej. 
Cenną pomoc w realizacji warsztatów fo-
tografi cznych i promocji konkursu wyka-
zał Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara 
w Milejowie.

Słowa podziękowania organizatorzy 
kierują do Starosty Łęczyńskiego i Bur-
mistrza Łęcznej za objęcie swoim patro-
natem tego konkursu i wsparcie meryto-
ryczne podczas jego realizacji. 

Powyższe przedsięwzięcie zostało zre-
alizowane dzięki pomocy fi nansowej Gmi-
ny Łęczna  oraz Rady Rodziców przy Ze-
spole Szkół nr 2 w Łęcznej. 
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