


Michelle Ostafin-Zielińska: Jeden dzień z życia

1. Poranek

Zdjęcie przedstawia widok z okna mojego mieszkania. 
Co mnie zaintrygowało? Kolor nieba, który dzięki wscho-

dzącemu słońcu miał piękną barwę. 

2. Tajemnicze korytarze szpitala

Zdjęcie przedstawia szpitalne korytarze w przejściu 
podziemnym, którym codziennie przechodzę na od- 

dział.  Co mnie zaintrygowało? Klimat szpitalnych przejść 
podziemnych, sylwetka mężczyzny na tle korytarza.

3. Oddział

Zdjęcie przedstawia oddział, na którym mam zajęcia. 
Co mnie zaintrygowało? Niecodzienna pustka na zwykle za-
tłoczonym oddziale i światło odbijające się od powierzchni.

4. Zakamarki szpitala

Zdjęcie przedstawia szpitalne przejście podziemne
Co mnie zaintrygowało? Forma instalacji – wydała mi się 

klimatyczna, industrialna. Zwykle nie chodziłam tą częścią 
korytarza, więc ten fragment widziałam po raz pierwszy. 

5. Powrót do domu

Zdjęcie przedstawia widok z przystanku autobusowego,  
z którego wracałam do mieszkania po zajęciach. 

Co mnie zaintrygowało? Światła miasta odbijające się  
w kałużach. Mimo późnej pory ulica była kolorowa od świateł 

samochodów i neonów. 
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Konkurs fotograficzny „Niezwykły świat roślin leczniczych” 2018
W tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Niezwykły świat roślin leczniczych” wzięło udział 31 uczestników, którzy na-

desłali łącznie 84 fotografie. Przez studentów i pracowników Collegium Medicum UMK przesłanych zostało 47 prac, a licealiści 
nadesłali ich 37.

Na podstawie opinii jury w kategorii Uczniowie LO nagrodzono następujące osoby: 
I miejsce: Roksana Malinowska, XV LO w Bydgoszczy 

II miejsce: Kinga Smoleńska, V LO w Bydgoszczy 
III miejsce: Justyna Kopeć, VII LO w Bydgoszczy 

W kategorii Studenci i Pracownicy Collegium Medicum UMK nagrody otrzymują: 
I miejsce: Joanna Stępień, kierunek farmacja 

II miejsce: Agnieszka Dębińska, kierunek farmacja 
III miejsce: Anna Szczepańczyk, kierunek farmacja 

Główną nagrodą dla uczniów LO jest voucher o wysokości 1500 zł ufundowany przez Centrum Edukacyjne Maturita na dowol-
ny kurs maturalny. Pozostałe nagrody to m.in. kosmetyki naturalne ufundowane przez drogerię Super-Pharm oraz albumy  

o tematyce przyrodniczej ufundowane przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, Lasy Państwowe i inne instytucje. 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za przesłane fotografie! Laureatom gratulujemy! 
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