
Protokół  

V Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Filmowych 

„ŚWIAT WOKÓŁ MNIE” 

 
 

Do Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku w terminie do końca grudnia 2013 roku 

napłynęły 23 filmy z następujących miejscowości: Gliwice, Grybów, Katowice, Kętrzyn, 

Luboń, Międzyrzecz, Miejsce Piastowe, Nysa, Ruda Śląska, Warszawa, Zbąszyń, Besko. 

Po obejrzeniu filmów komisja w składzie: 

 dr Ewelina Konieczna – filmoznawca, pracownik Uniwersytetu Śląskiego, 

 mgr Ewa Klonowska – filmoznawca, lider Filmoteki Szkolnej, 

 mgr Barbara Zielińska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, 

przyznała następujące nagrody: 
 

 

 SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE 

 

 

NAGRODA SPECJALNA 

Tadeusz Baraniecki – „O niebieskiej perle” - Kętrzyn 

Za pasję filmowania przyrody, wytrwałość i determinację w poszukiwaniu niecodziennego 

bohatera, wrażliwość estetyczną oraz warsztat młodego filmowca wykraczający poza 

amatorskie umiejętności tworzenia filmowych obrazów natury. 

 

I MIEJSCE 

Barbara Medajska – „Jesteśmy razem” - Warszawa 

Za zrozumienie idei filmu dokumentalnego, wrażliwość społeczną i empatię oraz oszczędną  

harmonijną i przemyślaną formę filmową. 

 

II MIEJSCE 

Patrycja Koziołek, Jakub Kopeć – „Wycieczka?” - Gliwice 

Za wybór tematu bliskiego szkolnej rzeczywistości, ironiczną refleksję nad umiejętnością 

prowadzenia dyskusji w klasie oraz konsekwencję formalną, zachowującą jedność miejsca, 

czasu i przestrzeni  świata przedstawionego. 

 

III MIEJSCE 

Grażyna Probierz, Józef Wencławiak  - „Szansa” - Katowice 

Za zobrazowanie radości wspólnego działania i dzielenia się z tą wartością z ludźmi 

potrzebującymi pomocy oraz prostą formę, pozostającą w zgodzie z treścią filmu. 
 



SZKOŁY  GIMNAZJALNE 

 

Komisja zdecydowała nie przyznać I nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych.  

 

II MIEJSCE  

Miłosz Latosi - „Marchewki i jabłuszka” - Luboń 

Za ukazanie wartościowych społecznie działań na rzecz zdrowego odżywiania, 

zaangażowania uczniów w wolontariat oraz uchwycenie ich naturalnych i spontanicznych 

wypowiedzi zgodnych z ideą filmu dokumentalnego. 

 

III MIEJSCE 

Bartosz Kasper, Maksymilian Sosnowski - „Tolerancja” – Luboń 

Za wybór nośnego społecznie tematu, zobrazowanie młodzieńczej radości ze wspólnego 

działania i  wykorzystanie formy wideoklipu ilustrującej tytułową wartość. 

 

 

Nagrodzone filmy zostaną zaprezentowane publiczności na podsumowaniu konkursu, które 

odbędzie się 20 lutego 2014 roku o 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku. 

Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.  

Filmy laureatów konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MDK 

po podsumowaniu konkursu.  


