
 

 

Protokół  

VIII Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Dokumentalnych 

„ŚWIAT WOKÓŁ MNIE” 

 

Do Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku w terminie do 7.04.2017 napłynęły 33  filmy.  

Po obejrzeniu filmów komisja w składzie: 

dr Ewelina Konieczna – filmoznawca, pracownik Uniwersytetu Śląskiego, 

mgr Ewa Klonowska – filmoznawca, polonistka 

mgr Barbara Zielińska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, pedagog 

przyznała następujące nagrody:  

 

SZKOŁY  GIMNAZJALNE 

Komisja zdecydowała nie przyznać II  i III  nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych.  

 

 I MIEJSCE 

Monika Mocarska, Karolina Karwowska z Radziłowa, ŻYCIE JEST PIĘKNE 

Za przedstawienie interesującego portretu lutnika-amatora zamkniętego w konsekwentnie 

realizowanej i przemyślanej filmowej formie oraz uchwycenie wewnętrznej energii i radości życia 

bohatera płynących z wykonywanych profesji. 

 

WYRÓŻNIENIA 

Inga Świeca, Wojtek Zacharski  z Łodzi, CYFROWA RZECZYWISTOŚĆ 

Za zwrócenie uwagi na aktualny problem uzależnienia młodzieży od mediów elektronicznych, 

prowadzący do osłabienia relacji międzyludzkich. 

 

Natalia Niedbała,  Wiktoria Respondek, Kaja Kokoszka  z Bytomia 

FROM LONELINESS TO HAPPINESS 

Za wrażliwość na problem samotności i potrzebę integracji społecznej młodego pokolenia oraz 

ciekawe pomysły realizacyjne oparte m.in. na estetyce kina niemego. 

 

Jakub Jacak z Grybowa, SAMOBÓJCA SWOICH CZASÓW 

Za dostrzeżenie problemu uzależnień wśród młodych ludzi i próbę przedstawienia konsekwencji 

zażywania narkotyków. 

 

 

 

 

 



SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE 

NAGRODA SPECJALNA 

Julia Polkowska z Białegostoku, STANDBY 

Za oryginalny pomysł, jak w prostych obrazach maszyn i urządzeń funkcjonujących w codziennej 

rzeczywistości zawrzeć metaforyczną opowieść o życiu, wyborach i uwikłaniach współczesnego 

człowieka. 

 

I MIEJSCE ( ex quo) 
 

Anna Jakubowska z Lublina, CZŁOWIEK ZWYCZAJNY, GRUPA NIERÓBSTWA 

Za dokumentalną wrażliwość owocującą poszukiwaniem ważnych społecznie tematów, otwarcie 

na ludzi i ich problemy warunkujące wybór bohaterów filmu oraz wykorzystanie formy 

dokumentu, aby w przemyślany realizatorsko sposób pokazać złożoność funkcjonowania 

człowieka we współczesnym świecie. 

 

Anna Gacka z Supraśla, GŁOS ŚWIADKA 

Za krytyczne podejście do tematu historycznego, próbę opisania złożonego problemu Żołnierzy 

Wyklętych na podstawie relacji świadka powojennych wydarzeń oraz przemyślaną, oszczędną 

formę z klamrą kompozycyjną wykorzystującą metaforę zamkniętego okna. 

 

II MIEJSCE  
 

Agata Dzietko z Supraśla, KIM JEST PAN MARIAN? 

Za wykorzystanie prostej formy „gadających głów” do stworzenia wizerunku „superbohatera” a 

także za intrygującą konstrukcję filmu opartą na budowaniu napięcia poprzez próbę odpowiedzi 

na tytułową zagadkę. 

 

III MIEJSCE 

Oliwia Sawicka, Julia Gujska z Białogardu,  ERRARE HUMANUM EST 

Za wychowawcze i terapeutyczne walory podjętego tematu skłaniającego do refleksji nad 

problemem uzależnień wśród młodych ludzi oraz za szczerość i odwagę dzielenia się trudnymi 

życiowymi doświadczeniami bohaterki i autorki filmu. 

 

WYRÓŻNIENIE 

Kacper Kordas z Rybnika,  RYBNIK W 24 GODZINY 

Za ciekawy pomysł na promocję rodzinnego miasta widzianego oczami nastolatka oraz zabawę 

filmowymi środkami wyrazu. 

 

 

  

 

 


