
   

 

 

 

„ŚWIĘTOKRZYSKIE W KADRZE” 

 
Przedmiotem konkursu było zdjęcie ukazujące region świętokrzyski.  

Organizatorem konkursu była świetlica SP nr 8 w Kielcach.   

Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. I-III.  

 

Cele konkursu:  

 promocja województwa świętokrzyskiego,  

 uwrażliwienie dzieci na piękno regionu, otaczającego je świata, 

 rozwijanie kreatywności uczniów i talentów fotograficznych,  

 upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny 

sztuki. 

 

Lista ważnych  rad dla (nie) cierpliwych na dobry początek: 

 

-Po pierwsze przygotuj  sprzęt fotograficzny, 

-Po drugie znajdź  obiekt,  

-Po trzecie poczekaj na światło,  

-Po czwarte zachowaj  stoicki spokój, 

-Po piąte wykaż  się kreatywnością, 

-Po szóste zrób wiele ujęć, wybierz najlepsze. 

 

Tropiciele z ósemki  z obiektywem w ręku wyruszają  w teren. 

 

 

 

 

 



 
I miejsce 

Fot. Jakub Obara 

„Sjesta kaczek” 

Stado kaczek krzyżówek w pierwszych promieniach słońca 

nad stawem  w Miejskim Parku im. St. Staszica w Kielcach 

 
II miejsce 

Fot. Antoni Zając  

„Drzewo w półmroku” 

Drzewo na terenie zabytkowego parku przed dworkiem                              

H. Sienkiewicza w Oblęgorku 

 
 

  

 



III miejsce 

Fot. Lena Tkacz 

„Cud natury” 

Dąb Bartek  żywy pomnik przyrody  

na terenie Bartkowa, gmina Zagnańsk 

 
 

Wyróżnienie 
Fot. Daria Michalec 

„Na łowach” 

Gatunek - rudy lis, zlokalizowany  

na obrzeżach domostw na Bukówce 
 
 

 
 



 
 

I miejsce 
Fot. Jakub Obara 

„Baszta Plotkarka” 

Baszta Plotkarka w Parku Miejskim w Kielcach 

 

II miejsce 
Fot. Daria Michalec 

„Jak to w rodzinie” 

Muzeum Stefana Żeromskiego w Ciekotach 

 



III miejsce 
Fot. Amelia Molasy 

„Symetria” 

Parking wielopoziomowy „Centrum” w Kielcach 

 

 
Wyróżnienie 
Fot. Jakub Sarek 

Kieleckie Centrum Kultury Plac St. Moniuszki w Kielcach 

 

 

 

 

 

 

 



Wyróżnienie 
Fot. Oliwia Wolska 

„Artystyczny ład” 

Plac Artystów w Kielcach 

 

Wyróżnienie 
Fot. Agnieszka Sennik 

„Nocą przed Pałacem” 

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach 

 



 

 

I miejsce 
Fot. Oliwia Wolska 

„Nalot kaczek” 

Kaczki Krzyżówki w Parku Miejskim w Kiecach 

 

 

I miejsce 
Fot. Jakub Obara 

„Jak w lustrze” 

Rzeka Silnica – Skwer im. Szarych Szeregów w Kielcach 

 

 

 



II miejsce 
Fot. Julia Kopacz 

„Gołoborze” 

Widok Gołoborza na Świętym Krzyżu 
 

 

 

 

III miejsce 
Fot. Daria Michalec 

„Wschód słońca nad górami” 

 



 

 

Lista ważnych rad tylko dla cierpliwych na dobry koniec 

• Po pierwsze nie chowaj zdjęć do szuflady, pokaż je 
znajomym, zorganizuj wystawę, opublikuj, weź udział w 
konkursie, 

• Po drugie znajdź jak najwięcej informacji o obiekcie, 
•  Po trzecie  fotografuj, fotografuj , fotografuj  stare i 

nowe, przeszłość i teraźniejszość, współczesne i 
zamierzchłe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


