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Wernisaż wystawy „Piękno Naszej Polski w
setną rocznicę odzyskania niepodległości”
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Blisko 200 prac, 40 w kategorii do lat 14 i 165 w kategorii powyżej 14 lat wpłynęło na
zorganizowany przez Klub Fotograficzny „Start” działający przy Oddziale PTTK „Beskid
Śląski” w Cieszynie konkurs fotograficzny „Piękno Naszej Polski w 100 – lecie odzyskania
niepodległości”. Przepiękne szklane puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe,
dyplomy i nagrody wręczono uroczyście podczas zorganizowanego w piątkowe popołudnie
w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie wernisażu.
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Jako że mamy do czynienia z miłośnikami fotografii, a temat konkursu choć bardzo pojemny nawiązywał do
historycznej rocznicy wernisaż poprzedziły dwa ciekawe merytoryczne wykłady. Pierwszy z nich ogólnie przybliżający
realia okresu po I Wojnie światowej wygłosił dr Tadeusz Kania. Drugi, naświetlający stricte historię fotografii w tym
okresie, Jerzy Pustelnik.
Prezes Klubu START Andrzej Kowol podkreślił, że jury miało niezwykle trudne zadanie, gdyż poziom prac był ogólnie
bardzo wysoki i dokonanie wyboru tych najlepszych zajęło sporo czasu. Ostatecznie w młodszej kategorii
zwycięzcami zostali ex eqwo Dawid Magnus i Weronika Kowol. Trzecie miejsce zdobył Daniel Brzóska.

W starszej natomiast przyznano 3 nagrody i 6 wyróżnień. Dwa równorzędne I miejsca zdobyli Grzegorz Szczepaniak
(za pracę „Mogiła nieznanego żołnierza wracającego do kraju z frontu Wielkiej Wojny pod szczytem Babiej Góry”) oraz
Zbigniew Pawlik („Polska walcząca”). III miejsce zdobył Henryk Myśliwski („Międzynarodowe Regaty Żeglarskie na
Zalewie Wiślańskim”). Wyróżnienia: Halina Babińska („Plaża w Łebie”), Alojzy Ziółkowski („Okolice Bojanice II”), Beata
Tyrna („Białoczerwona”), Alicja Dąbrowska („Karkonosze”), Gabriela Jaworowska („Zalipie wieś malowana”), Izabela
Kowol („Podczas wojny wiek nie ma znaczenia”). Przyznano też nagrodę specjalną Renacie Zięba za pracę
„Niepodległa”.
- Dzięki Komisji Fotografii Zarządu Głównego PTTK, która zwróciła się do ZG PTTK o dofinansowanie tego
konkursu mieliśmy możliwość przygotowania tak dużej wystawy, którą oglądać można w cieszyńskiej
bibliotece do 7 października – mówi Kowol. - A kto nie zdąży lub nie dotrze do Cieszyna, będzie miał
możliwość obejrzenia jej później w Skoczowie – dodaje Krzysztof Greń,
(indi)

