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Któ� lepiej uwieczni pi�kno swojej ziemi ni� ja zamieszkuj�cy? Któ� jest bardziej ni� młody 
człowiek wra�liwy, poszukuj�cy, spontanicznie i indywidualnie obserwuj�cy otaczaj�cy 
�wiat. Takimi byli�cie Wy - uczestnicy konkursu fotograficznego opiewaj�cego uroki powiatu 
Bielsk Podlaski. Macie za sob� pi�kn� przygod� fotografowania tego, co zwróciło Wasz� 
uwag�. Jurorom nie łatwo było rozdzieli� wyró�nienia. Najwy�szy ci�gle nie przekazał nam 
sprawiedliwej miarki, któr� mogliby�my zmierzy� Wasze artystyczne wra�enia. I tak 
subiektywnie oceniana jest sztuka. Cało�� nadesłanych na konkurs prac wywarła wra�enie 
zarówno poprawno�ci warsztatu jak i wra�liwego spojrzenia na pi�kno poprzez zimne, 
szklane oko obiektywu. Bielsk Podlaski z ratuszow� wie�� dominuj�c� nad miastem, ułamek 
podlaskiego pejza�u widziany poprzez drewniane zdobnictwo, �wi�tynia wyłaniaj�ca si� z 
ł�kowych płotów, osty na miedzy, bociek krocz�cy drog�... To wszystko pozostaje w pami�ci 
ogl�daj�cego obrazy. To tak jakbym przemierzał te szlaki po ziemi bielskiej z Wami. 
Przemierzajcie je, kiedy tylko czas i potrzeba serca Wam na to pozwoli. Zapro�cie innych do 
wspólnej w�drówki. Gratuluj� udziału w interesuj�cej wystawie i troch� �ałuj�, �e nie byłem 
w uwiecznionych miejscach. Dzi�ki młodym pasjonatom fotografii poznajemy ich urok 
odwiedzaj�c wystaw�. 
 
Marek Dolecki, artysta fotografik 
 
17 pa�dziernika 2008r. w Bielsku Podlaskim nast�piło rozstrzygni�cie konkursu 
fotograficznego „Pi�kno Powiatu Bielsk Podlaski”. 
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 Komisja w składzie: 

1. Marek Dolecki – artysta fotografik, przewodnicz�cy Jury 
2. Alina D�bowska – Kierownik Muzeum w Bielsku Podlaskim 
3. Marcin Roma�czuk – Nadle�nictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim  
4. Jerzy Sołub – Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia 
5. Bogdan Komarzewski – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim  

 
przyznała nast�puj�ce nagrody: 
 
I nagroda Mateusz Zakrzewski   
II nagroda Adam Falkowski   
III nagroda Larys Lubowicki  
 
oraz wyró�nienia: Oksana Ry�yk, Jakub Grodzki, Bartosz Burzy�ski  
 
 



 
 

 


