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?????????Z POWIATU Z POWIATU

Powiat poznański wspiera i motywuje uczniów do rozwijania swoich 
uzdolnień poprzez przyznawanie Nagrody Starosty Poznańskiego. O nagro-
dę mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez powiat poznański, którzy w poprzednim semestrze klasy ponadgim-
nazjalnej wykazali się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie naukowej, spor-
towej, działalności społecznej, kulturalnej lub innej – w szczególności laure-
aci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.

Z wnioskiem o Nagrodę Starosty Poznańskiego mogą wystąpić: zainte-
resowani uczniowie, wychowawcy, dyrektorzy, organizacje szkolne i spo-
łeczne. Wnioski zgodne z odpowiednim wzorem składane są do dyrektora 
szkoły do końca semestru, w którym uczeń dokonał wybitnego osiągnięcia 
(nie później jednak, niż do końca semestru następnego).

Zarząd Powiatu Poznańskiego rozpatruje wnioski i decyduje o przyznaniu 
nagrody oraz określa jej wysokość i formę.
Więcej informacji:

Uchwała Nr XXXII/309/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia  
27 września 2005 r.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu tel. (061) 8410 754 
Piotr Pietryga

Wydział Edukacji

Nagroda Starosty Poznańskiego

„Powiat z perspektywy”
Zakończył się konkurs fotograficzny „Powiat z perspektywy. Zadaniem 

uczestników było wykonanie zdjęć wizerunkowych, prezentujących najbar-
dziej interesujące miejsca i obiekty na terenie siedemnastu gmin powiatu 
poznańskiego. Każdy z zainteresowanych mógł przesłać maksymalnie do 
trzech zdjęć spełniających wymogi regulaminu. 

Jury w składzie: Marian Furmaniak – artysta fotograf, Przewodniczący Jury, 
Sławomir Seidler – fotoreporter Głosu Wielkopolskiego, Lila Łada – portal  
Tutej.pl , Tomasz Morawski – Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy  
z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Poznaniu postanowiło uhonorować 
wyróżnieniami zdjęcia:

„Popłyńmy…” - Eweliny Kaźmierczak z Puszczykowa. Fotografia przed-
stawia nadwarciański krajobraz z kościółkiem w Rogaliku w tle. Została do-
ceniona ze względu na harmonijną kompozycję, nastrojowe i barwne przed-
stawienie krajobrazu dorzecza Warty. Autorka uchwyciła piękno przyrody i 
wykazała się dużą wrażliwością na światło i kolor.

„Cisza, ja i czas” Macieja Sobczyka ze Swarzędza. Zdjęcie przedstawia 
pomost nad Jeziorem Swarzędzkim. Zostało docenione ze względu na 
oszczędną formę i kolorystykę, a jednocześnie bogactwo wrażeń i nastrój, 
jaki towarzyszy prezentacji. Fotografia w niezwykły sposób przedstawia pej-
zaż, intryguje spokojem i prostotą. 

„Sokół” Anny Chlond z Poznania prezentujące Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” 
w Czerwonaku. Jury postanowiło docenić zdjęcie ze wglądu na dobre wyczucie 
kompozycji i grę światła wydobywającego najciekawsze detale architektoniczne 
budowli Ośrodka Kultury w Czerwonaku. Autorka zwróciła uwagę na motyw koła 
dominującego w bryle budynku, mającego odpowiednik w herbie gminy. 

Decyzja Komisji konkursowej o nieprzyznaniu I nagrody podyktowana była 
niedostatecznym zrealizowaniem przez uczestników założeń konkursu. Nade-
słane zdjęcia nie łączyły w oczekiwanym stopniu walorów artystycznych z wy-
maganiami dotyczącymi prezentacji charakterystycznych i niebudzących wątpli-
wości w zakresie pochodzenia obiektów i miejsc w powiecie poznańskim. 

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 28 sierpnia w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu. Wyróżnieni otrzymali nagrody w postaci sprzętu 
elektronicznego i albumów przybliżających historię najciekawszych zakąt-
ków powiatu poznańskiego. 

Konkurs fotograficzny

Laureaci konkursu fotograficznego 
„Powiat z prespektywy”

Maciej Sobczyk odbiera dyplom  
i nagrodę


