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Stowarzyszenie „SONAR”, chcąc rozwijać zainteresowania artystyczne i krajoznawcze osób
niepełnosprawnych, od kilku lat organizuje doroczne Konkursy Fotograficzne „Głogów – Tu
żyję, tu pracuję, tu działam”. Ich uczestnicy przedstawiają swe otoczenie, pokazują problemy i
sukcesy, utrwalają piękno głogowskiej przyrody i architektury.

28 listopada 2011r. odbyło się rozstrzygnięcie tegorocznej edycji tegoż Konkursu. Profesjonalne
jury – w składzie Prezydent Leszek Rybak, Ewa Smorawińska, Barbara i Jerzy Popielowie,
Tomasz Wadas – dokonało oceny zdjęć biorących w nim udział. I była to rzeczywiście ocena
poszczególnych prac, nawet nie sugerowana względem na autora, gdyż zostały one opatrzone
jedynie tajemniczymi godłami. Ustalenie, które fotografie zasługują na najwyższe uznanie
okazało się nie lada wyzwaniem – świadczą o tym trwające około godziny obrady komisji oraz
to, że każdy z jej członków kilkakrotnie przychodził do sali wystawowej i ponownie je oglądał :)
Ostatecznie nagrodzone zostały trzy zdjęcia. Jurorzy mieli jednak możliwość poznać ich
autorów, albowiem podczas ogłaszania zwycięskich prac otwierane były koperty z danymi.

Oto osoby, których zdjęcia sklasyfikowano jako najlepsze:
I miejsce – Marta Wanisławczyk,
II miejsce – Jakub Kazubski,
III miejsce – Edyta Owczarz.
Przyznano również wyróżnienia za dwie fotografie – Mateuszowi Krause i Zdzisławowi
Drelichowi – oraz jedną nagrodę specjalną dla Tomasza Grabowskiego za całościowe
przedstawienie problemu dostępności dla osób poruszających się na wózkach miejsc użytku
publicznego na głogowskiej Starówce.

Członkowie jury wyrazili swój podziw wobec tych i pozostałych prac, doceniając niewątpliwie
duży trud włożony w ich wykonanie. Udzielili nam także kilku cennych rad, które z pewnością
okażą się bardzo pomocne w dalszej przygodzie z fotografią :)

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie późniejszym. Informację o nim przekażemy
osobiście wszystkim uczestnikom Konkursu i umieścimy na nasze stronie.

Konkurs Fotograficzny „Głogów – Tu żyję, tu pracuję, tu działam” jest programem cyklicznym,
realizowanym przy udziale środków pozyskanych z Gminy Miejskiej Głogów.
Tegoroczną edycję Konkursu zasiliły również środki finansowe przekazane Stowarzyszeniu
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„SONAR” przez Spółdzielnię Mieszkaniową „NADODRZE” oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Głogowie a także nagrody rzeczowe dla osób wyróżnionych, ufundowane przez
Sklep Komputerowy „Światowid” i firmę AKnet Tomasz Wadas.

Dziękujemy… szanownemu jury za przyjęcie zaproszenia i poświęcony czas, sponsorom za
wsparcie umożliwiające przeprowadzenie Konkursu i tradycyjnie portalowi GlogowMIX.pl za
fotorelację. Laureatom zaś gratulujemy zwycięstwa :)

Zapraszamy do oglądania fotorelacji z podsumowania Konkursu.
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