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Jury Konkursu fotograﬁcznego na Najpiękniejszy obszar Natura 2000 w Polsce:
Przewodniczący: Adam Ławnik - I Wiceprezes Związku Polskich Fotografów Przyrody
Fotograf krajobrazu i dzikiej przyrody, podróżnik. W poszukiwaniu światła i niepowtarzalnych kadrów przemierza najodleglejsze rejony świata - od mroźnego Spitsbergenu przez Laponię,
kambodżańską dżunglę, azjatyckie pola ryżowe aż po lodowce i rozległe wybrzeża Atlantyku w Patagonii. Dużą uwagę skupia także na fotografowaniu Polski, wykonując zdjęcia głównie w parkach
narodowych. Fascynuje go także fotograﬁa etnograﬁczna - odwiedza stare wsie i zapomniane miejsca, zarówno w Polsce, Rumunii czy na Białorusi. Na co dzień pracuje w dużych miastach,
fotografując miejskie krajobrazy i nowoczesną architekturę. Wiceprezes Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jego zdjęcia zdobyły wiele nagród, m.in. został wyróżniony tytułem Fotografa Roku
2005 OM ZPFP. W ostatnich latach kilkukrotnie przewodniczył jury ogólnopolskich konkursów fotograﬁcznych. Strona internetowa: www.AdamLawnik.pl
Beata Pawlikowska - dziennikarka Radia Zet
Pisarka, podróżniczka, dziennikarka, tłumaczka, fotograf. Autorka wielu książek i audycji Świat według blondynki w Radiu ZET. Dzięki tej audycji Beata Pawlikowska została nominowana do
nagrody Grand Press. Swoje audycje podróżnicze tworzyła także w I oraz III Programie Polskiego Radia. Wspólnie z Krzysztofem Skibą prowadziła program telewizyjny Podróże z żartem. Od 2009
r. telewidzowie spotykają ją w Zagadkowej blondynce. Beata Pawlikowska wydała wiele książek na temat swoich podróży, m.in. Blondynka w dżungli, Blondynka na Kubie, Blondynka na czarnym
lądzie, Blondynka w Meksyku. Pisuje także felietony. Samotnie podróżuje i odkrywa świat; także organizuje egzotyczne wyprawy dla innych. Strona internetowa: www.beatapawlikowska.com
Agnieszka Czarnocka - II Wiceprezes Związku Polskich Fotografów Przyrody
Fotograf, miłośniczka drzew i makrofotograﬁi, prostych i czystych form oraz fotograﬁi czarno-białej. Cały czas szuka nowych inspiracji i środków wyrazu w fotograﬁi. Zaskakuje swoim spojrzeniem.
Nie boi się przełamywać utartych schematów, a dzięki temu jej zdjęcia są bardzo często surrealistyczne, tajemnicze, artystyczne. Sama mówi o sobie: "duże dziecko, ciągle szukam, ciągle
odkrywam...". Prezes Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody i członek Zarządy Głównego ZPFP w latach 2010-2013. Aktualnie wiceprezes Zarządu Głównego Związku
Polskich Fotografów Przyrody. Współorganizator imprez: Wizje Natury 2010 Izabelin, kongres International Federation of Wildlife Photography 2012 Dobarz. Laureatka konkursów krajowych i
międzynarodowych, m.in. : Fotograf Roku ZPFP (2009-2013), Mazowsze bliskie sercu (2012), International Federation of Wildlife Photography (2011-2012). Za wysoki poziom artystyczny w 2012
otrzymała dyplom ZPAF. Jej fotograﬁe można oglądać na wystawach krajowych i międzynarodowych. Prowadziła szkolenia dla młodzieży z zakresu fotograﬁa przyrodnicza, juror konkursów
krajowych. Strona internetowa: www.AgnieszkaCzarnocka.pl
Katarzyna Gubrynowicz - Prezes Związku Polskich Fotografów Przyrody
Artysta graﬁk (po warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych), fotograf. Zakochana w dzikiej naturze. Każdą wolną chwilę spędza na poszukiwaniach ciekawych kadrów, światła, motywu z dala od
miast i cywilizacji. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Na co dzień, oprócz fotograﬁi przyrody zajmuje się graﬁką (użytkową i artystyczną), szlachetną fotograﬁą (guma
dwuchromianowa), składaniem diaporam oraz prowadzeniem warsztatów fotograﬁcznych. Laureatka konkursów zarówno graﬁcznych jak i fotograﬁcznych, uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i
indywidualnych. Strona internetowa: http://gubrynowicz.pl
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