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Wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego w polskim krajobrazie 

 

Konkurs fotograficzny Wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego w polskim krajobrazie 

został zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi (dalej 

Organizator) i był skierowany do gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa 

łódzkiego. 

Konkurs trwał od 15 października do 31 grudnia 2012 roku, a uroczyste rozstrzygnięcie 

nastąpiło 22 marca 2013 roku w siedzibie Organizatora. Przedsięwzięcie było objęte 

honorowymi patronatami: Pani Jolanty Chełmińskiej Wojewody Łódzkiego, Pani Hanny 

Zdanowskiej Prezydent Łodzi, Pana Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego, 

Pana Jana Kamińskiego Łódzkiego Kuratora Oświaty, Pani Profesor Marii Nartonowicz-Kot 

Dyrektora Instytutu Historii UŁ. 

Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród 

młodzieży. Chociaż Naczelnik Piłsudski jest symbolem II Rzeczpospolitej, a jego zasługi 

polityczne są powszechnie znane, to często dla młodzieży pozostaje on postacią odległą i 

trudną do zrozumienia. Dlatego konkurs miał na celu przybliżenie wiedzy na temat Marszałka 

poprzez rozbudzenie ciekawości poznawczej u młodych ludzi i zachęcenie ich do 

samodzielnych poszukiwań, zarówno źródłowych (w literaturze) jak i krajoznawczych (w 

bezpośrednim otoczeniu). Uczestnicy przedsięwzięcia musieli wykonać zdjęcia tematycznie 

związane z Marszałkiem. Tematyka prac była dowolna i mogła obejmować ludzi, krajobraz, 

architekturę (budynki, pomniki, fragment ulicy imienia Marszałka), inscenizacje historyczne, 

zdjęcia reporterskie i in. Wymogiem było, aby fotografie nadesłane na konkurs miały związek 

z Marszałkiem Piłsudskim. Organizator pozyskał sponsora firmę Chint Poland sp. z o. o., który 

ufundował wszystkie nagrody. Uczniowie nadsyłali swoje prace od chwili ogłoszenia 

konkursu do 31 grudnia 2012. Łącznie wpłynęło 38 zdjęć, które zostały pogrupowane w 

dwóch sekcjach: gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej. 
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Dnia 23 stycznia 2013 r., w siedzibie Organizatora zebrało się jury konkursu w składzie: 

p. Ryszard Świetlicki - dyrektor techniczny w  firmie Chint Poland, 

p. Tomasz Sobieraj - fotograf, poeta, prozaik 

p. Dorota Stefaniak - wicedyrektor ZSP Nr 20, organizator konkursu, 

p. Aleksandra Buzar - nauczyciel ZSP Nr 20, organizator konkursu. 

Celem obrad jury było wyłonienie najlepszych i najciekawszych zdjęć pod względem jakości, 

techniki, pomysłu oraz związku z tematem w dwóch sekcjach wiekowych: gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne. Jury odrzuciło zdjęcia, które nie spełniły wymogów technicznych. 

Decydujący głos podczas obrad jury miał pan Tomasz Sobieraj, fotograf, który decyzję jury 

uzasadnił. Do finału weszło łącznie 27 zdjęć. 
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Jury jednogłośnie przyznało następujące nagrody: 

Gimnazja: 

I miejsce: 

 
Natalia Witkowska 

Gimnazjum nr 34 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14, za fotografię stanowiącą przykład twórczo 

zrealizowanej pracy dokumentalnej, przemyślanej od momentu wyboru kadru do ostatecznej 

obróbki komputerowej. Autorka zastosowała dynamiczną ukośną kompozycję, wykorzystała 

winietowanie, przetworzyła obraz na skalę szarości, tworząc w ten sposób artystyczny i 

indywidualny, a jednocześnie dosłowny i krytyczny zapis wycinka rzeczywistości.  

 

II miejsce:  

Anna Melon 

Gimnazjum nr 1 w Łasku, ul. 

Narutowicza 28, za umiejętne 

wykorzystanie koloru i przemyślaną, 

staranną kompozycję, dzięki czemu 

walory plastyczne obrazu 

zdominowały realność przekazu. 
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Wyróżnienia: 
Patrycja Grzelewska 

Gimnazjum w Uniejowie, ul. 

Kościelnicka 26/28, za 

wykorzystanie rekwizytów 

oraz światłocienia i 

monochromatyczności, które 

sprawiają, że jej fotografia nie 

jest tylko odbiciem świata 

zastanego, ale nabiera cech 

dramaturgicznych i obrazu 

symbolicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kmita z Woli 

Gimnazjum nr 19 w Łodzi, ul. 

Wapienna 17, za cykl 

fotografii, które 

charakteryzuje 

nieortodoksyjne podejście do 

tematu krajobrazu, oraz za 

teatralizację, reżyserię a także 

umiejętność wykorzystania 

zastanych warunków 

oświetlenia i rekwizytów. Jury 

nie przyznało miejsca 

trzeciego. 
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Szkoły ponadgimnazjalne: 
 

ex aequo II miejsce: 

Emilia Białasińska 

XXVI Liceum Ogólnokształcące 

w Łodzi, ul. Wileńska 22a, za 

świadomą reżyserię kadru, 

polegająca na wykorzystaniu 

modelki, koloru rekwizytu, 

mieszanego oświetlenia i 

nieostrości, przez co obraz 

fotograficzny estetyzując 

rzeczywistość nabrał cech 

malarskich oraz cech 

narracyjnych, stanowiąc 

fragment nieopowiedzianej, 

pozostającej w domyśle historii 

dziewczyny z zielonym 

parasolem. 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Pytka 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w 

Łodzi, ul. Kopcińskiego 5/11, za 

wieloplanowość i dynamikę kompozycji oraz 

umiejętne wykorzystanie oprogramowania 

do edycji obrazu, dzięki czemu wycinek 

banalnej rzeczywistości stał się obrazem 

graficznym o silnym oddziaływaniu 

plastycznym, jednocześnie zachowującym 

podstawową cechę fotografii, jaką jest zapis 

miejsca i czasu, czyli tego co było. 
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Wyróżnienia: 
 

Kamil Bukowski – Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 20 w 

Łodzi, ul. Warecka 41, za krytyczną 

ironię, wyrażającą się w 

oryginalnej interpretacji tematu 

i dostrzeżenie atrakcyjności 

wizualnej w obiekcie pospolitym, 

przez co „niewidzialnym” dla 

przeciętnego obserwatora. 

Jury nie przyznało miejsca 

pierwszego i trzeciego. 

 

 

 

 

Planowane są kolejne edycje konkursu o Marszałku Józefie Piłsudskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: mgr. Aleksandra Buzar 
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Targi edukacyjne 

Od 14 do 16 marca br. w 

Centrum Konferencyjno-

Wystawienniczym przy al. 

Politechniki 2 odbywały się XVI Targi 

Edukacyjne. Nasza szkoła 

prezentowała swoją ofertę dla 

gimnazjalistów na stoisku nr 29. 

Profesjonalnie przygotowana 

dekoracja stoiska oraz materiały 

reklamowe sfinansowała firma Chint 

Poland sp. z o.o., która jest od 2 lat 

patronem naszej szkoły. Obsługę 

stanowili uczniowie z klasy  

1 szkoły wieczorowej, 1Tmm, 2Tmm, 2Tie oraz nauczyciele przedmiotów teoretycznych i 

zajęć praktycznych.  Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających targi gimnazjalistów i ich 

rodziców cieszył się nowo otwierany w naszej szkole przy współpracy z firmą GALMET 

kierunek „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Jest to w Łodzi nowy 

kierunek kształcenia, a bazę dydaktyczną dla przyszłych uczniów przygotowujemy w naszych 

Warsztatach Międzyszkolnych w oparciu o technologie oferowane przez GALMET, który jest 

również patronem naszej szkoły. Na stoisku targowym gościliśmy również przedstawicieli 

Holdingu COMPLEX, który od niedawna podjął współpracę ze szkołą mając na uwadze 

przygotowanie kadry technicznej dla przemysłu maszynowego. 
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Konferencja 

W pierwszym dniu targów odbyła się konferencja przygotowana przez „Akademię 

Chint – więcej niż szkoła” poświęcona podsumowaniu drugiego roku działalności Akademii 

oraz rozstrzygnięciu pierwszego etapu konkursu ogólnopolskiego „Nowatorska Elektryka”, 

którego jesteśmy współorganizatorami. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli 

Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich  wytypowała spośród nadesłanych z 

całej Polski projektów 10, które będą realizowane praktycznie. Szkoły realizujące projekty 

otrzymały granty po 3 tys. zł do wykorzystania w drugim etapie na zakup potrzebnych 

materiałów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 1 października bieżącego roku.  

Wyniki konkursu ogłosił 

przewodniczący komisji 

konkursowej pan dr Józef 

Wiśniewski, wiceprezes OŁ SEP. 

Wręczenia nominacji do 

drugiego etapu konkursu 

przedstawicielom zwycięskich 

zespołów dokonali pani 

Wiesława Zewald – 

reprezentująca Urząd 

Marszałkowski oraz pan kurator 

Jan Kamiński. Następnie pan 

prezes Chint Poland Jakub 

Różiewicz oraz dyrektor naszej 

szkoły Pan Zdzisław Jurewicz przekazali dokumenty upoważniające zwycięzców do odebrania 

przyznanych grantów. 
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Panel dyskusyjny 

14 marca 2013 roku w naszej szkole odbył się panel dyskusyjny poświęcony 

problemom szkolnictwa zawodowego, w którym udział wzięli przedstawiciele szkół 

nominowanych do drugiego etapu konkursu „Nowatorska Elektryka” oraz firm Chint Poland i 

Galmet. Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem certyfikatów członkowskich Akademii Chint. 

Tematem dyskusji była "Rola Rynku zawodowego w kształceniu XXI wieku". 

Dyrektorzy szkól z całej Polski, 

nauczyciele, uczniowie, 

kierownicy centrów 

kształcenia zawodowego oraz 

doradcy zawodowi 

dyskutowali nad 

oczekiwaniami szkół wobec 

rynku, producentów  

i pracodawców w kontekście 

szeroko pojętego kształcenia 

zawodowego. 

Prowadzący dyskusję prezes 

Chint Poland Jakub Róziewicz 

zanotował wiele istotnych 

problemów jakie czekają na rozwiązania systemowe umożliwiające efektywne 

przygotowanie uczniów do wypełniania zadań zawodowych.  Takie spotkania mamy zamiar 

organizować cyklicznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowanie: mgr. inż. Małgorzata Höffner 


