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TWOJA WODA III

Zainspirowała
ich woda
Mateusz Krzystański sfotografował pokaz sztucznych
ogni nad jeziorem Pogoria.
Annę Boruszewską-Stachurę
zainspirował ulubiony film,
a Katarzynę Piec romantyczna łódeczka z papieru. Tak naprawdę jednak tym, co zafascynowało finalistów konkursu było piękno wody...
PrzedsiębiorstwoWodociągówiKanalizacjiSp.zo.o.wDąbrowieGórniczej zorganizowało z okazji ŚwiatowegoDniaWodyFotokonkurs“Woda w obiektywie”. Od 22 marca
mieszkańcyDąbrowyGórniczejmoglizgłaszaćswojezdjęciainspirowanewodą.Nategorocznyfotokonkurs
napłynęło178fotografii.Pulanagród
pieniężnych wyniosła ponad 6 tys.
złotych. Na zwycięzcę czekała kwota 2 tys. zł. W pracach jury
fotokonkursuuczestniczyli:Andrzej
Malinowski - prezes Zarządu PWiK
Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, KatarzynaŁata-Wrona-prezesOkręgu
ŚląskiegoZwiązekPolskichArtystów
Fotografików,IwonaWilk-dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Pracy
TwórczejwDąbrowieGórniczej,Marcin Liberski - niezależny fotograf
i nauczyciel fotografii, Krzysztof
Szewczyk - niezależny fotograf, zajmującysięfotografiądokumentalną.

Zdaniem jurorów
–Wjurykonkursumamzaszczytzasiadaćodkilkulatmogę,więcobserwować jego systematyczny rozwój
itobardzocieszy.Tociekawe,dobrze
zorganizowane lokalne przedsięwzięcie, które pobudza społeczność,
uczywrażliwościikreatywności.Prace uczestników są na fajnym poziomie, widać pracę nad fotografią, jej
kompozycją, dobry fotograficzny
warsztat. Co mogłabym doradzić
osobom,którechcądobrzefotografowaćwodę?Pozapoznaniusięzzasadami tworzenia takich fotografii,
które są choćby dostępne
w internecie trzeba znaleźć pomysł
na zdjęcie i wykonać fotografię
w sposób świadomy. Takie świeże
spojrzenie, kreatywność na pewno
zostanądocenioneprzezjurorów,nie
tylko naszego konkursu – tłumaczy
Katarzyna Łata-Wrona.
Do opinii o wysokim poziomie
konkursuprzychylasięteżfotografik
inauczycielfotografiiMarcinLiberski.
Zasiadającwjuryodkilkulattakżeobserwuje, że zdjęcia są coraz lepsze,
staranniej i ciekawiej wykonane.
–Wtymroku,codowyboruzdobywcy I miejsca nie mieliśmy wątpliwości,widokfajerwerkównadjeziorem naprawdę robił wrażenie.
Zwłaszcza, że poetyka tłumu ludzi
zkomórkamiwdłoniach,którzychcą
uwiecznićpięknewidowisko,toznak
naszychczasów.Jużnieufamywłasnej wrażliwości i pamięci, gdy widzimycośinteresującegosięgamypotelefon komórkowy, by to uwiecznić wyjaśnia Marcin Liberski.

Nagrodzone fotografie:
Imiejsce
2000,00zł
Mateusz Krzystański
„Shownadjeziorem”

IImiejsce
1500,00zł
KatarzynaPiec
„WTwojejgłowiepłynie
milionkropelmyśli...”

IIImiejsce
1000,00zł

Nagrody wręczono autorom najlepszych fotografii zgłoszonych do Fotokonkursu „Woda w obiektywie”
31 maja br. podczas Dni Dąbrowy Górniczej

Liczy się kreatywność
i warsztat
Zwrócenie uwagi na współczesność
w fotografii pana Krzystańskiego
zwróciłouwagęinnegojuroraKrzysztofa Szewczyka. Pojawienie się
na zdjęciu tłumu ludzi z telefonami
komórkowymi - to jego zdaniem
klucz do współczesnej estetyki. Gadżetyelektronicznetowarzysząnam
nakażdymkrokuinieumiemysiębez
nichobejść.Sąnambliższeniżpiękno
przyrody, czy kultura jako taka.
– Takie postrzeganie fotografii jak
u zwycięzcy konkursu jest mi bardzo
bliskie.Uchwycenieważnegomomentuwotoczeniu,aledokładneprzemyśleniekompozycjizdjęciaizaplanowanie go. W fotokonkursie biorą udział
amatorzy fotografii nie profesjonaliści,dlategotakzawodowerozumienie
fotografiitymbardziejcieszy.WDąbrowieGórniczejodlatpojawiająsięzdjęciaturystyczno-podróżnicze,aleteraz
wkażdymznichjestteżjakiśnowyciekawyelement.Tojużnietylkozdjęcie
egzotycznejplaży,alekadr,któryprzekazuje widzowi jakąś ideę, jakiś inny,
ciekawy punkt widzenia. Uczestnicy
konkursuciekawiepotrafiąoperować
światłem,robiązdjęciamigotliwejpowierzchni wody, odbicia w niej krajobrazu,coświadczyodokładnymanalizowaniu wykonywanych fotografii.
Tointeresujące,żenafotografiachtak
często pojawiają się miejsca lokalne,
np.dąbrowskiejezioraPogoria,wktórych dostrzega się wiele piękna - mówiKrzysztofSzewczyk.
Kolejnyzjurorów,IwonaWilk,naco
dzieńmalarkaiscenografzwracauwagę, że uczestnicy konkursu, a zwłaszczaautorzynagrodzonychpracwyróżniająsiępoczuciempiękna,wrażliwościąiwyobraźnią.Nicdziwnego,żekonkurs zapracował na swoją renomę.
Osoby biorące w nim udział kształcą
sięistaledoskonaląswójwarsztat.
– Coraz większa grupa osób chce
obecnieuczyćsięfotografii,bojestona
ich pasją. Oferta szkoleń jest bardzo
szeroka.Np.,odwrześniazapraszamy
doMOPTosobydorosłenabezpłatne
warsztatyispotkaniazprofesjonalnymifotografikami.Nacodzieńkształcimy dzieci i młodzież, ale realizujemy
też ciekawe projekty dla dorosłych,

choćbywłaśniewdziedziniefotografii.Myślę,żedlauczestnikówkonkursu ważne jest też to, że najciekawsze
prace, nie tylko te nagrodzone, znajdą się w publikacjach pokonkursowych, m.in. w pięknie wydanym kalendarzu-podkreślaartystka.

Oddajmy głos
nagrodzonym
Laureata fotokonkursu “Woda
w obiektywie” - zorganizowanego
przez PWiK w Dąbrowie Górniczej,
na co dzień pracownika Komendy
Miejskiej dąbrowskiej Państwowej
StrażyPożarnej-fotografiapasjonuje
odkilku lat. To jego ukochane hobby.
Zwycięskie zdjęcie pan Mateusz wykonał w czasie tegorocznej “Majówki”, gdy zobaczył pokaz sztucznych
ogninadjezioremPogoriaodrazupostanowiłgouwiecznić.
–Chciałemwziąćudziałwkonkursie,pomyślałem,żepokazsztucznych
ogninadwodąbędzierobiłwrażenie.
Kiedysamprzeglądałemzdjęciawiedziałem,żedobrzewyszły,zwłaszcza
to,którewykonałemstojącwwodzie.
Ten kadr miał naprawdę ładną kompozycję. Jednak nie spodziewałem
się,żetapracawygra.Tymbardziejto
zwycięstwo cieszy, że jurorzy to profesjonaliści,którzynaprawdęznająsię
nafotografii.Nagrodęnajprawdopodobniejprzeznaczęnazakupelementówsprzętufotograficznego,filtrulub
statywu. Chciałbym też pojechać
na profesjonalne warsztaty fotograficzne-tłumaczyMateuszKrzystański.
Katarzyna Piec, której praca zdobyładrugiemiejscewkonkursie-także pasjonuje się fotografią, (zawodowo nie jest związana z tą dziedziną).
Jejpracakonkursowabyładokładnie
przemyślana. Pani Katarzyna już
w ubiegłym roku chciała
w fotokonkursie PWiK wziąć udział,
alezbytpóźnodowiedziałasięonim.
Wtymrokuporazpierwszywięczgłosiła swoją pracę i nagroda bardzo ją
ucieszyła.Zdjęciewykonałanadjeziorem Pogoria. Fotografuje aparatem
marki Nikon z obiektywem Tamron.
Nagrodęchceprzeznaczyćnawczasy
lubwycieczkę,wtrakciektórychpowstanienapewnowieleinteresujących
fotografii.

Zdobywczyni III miejsca Anna
Boruszewska - Stachura wykonała
zdjęcietestującnowyobiektyw,który
właśniekupiłjejbrat.Zdjęciewykonałaczęściowopodwodą.
– Jestem bardzo dumna, że jurorzywyróżnilimojąpracę.Nieliczyłam,
że moja fotografia spotka się z takim
uznaniem,tymbardziejsię,więcztego cieszę. Zdjęcie to efekt inspiracji
moim ulubionym filmem “List w butelce”.Zresztąfotografianositakisam
tytuł. Już w ub. roku przesłałam pracę na konkurs, ale nie została wyróżniona.Postanowiłamwięc,żespróbuję ponownie. W przyszłym roku też
będęchciałazgłosićpracędokonkursu-tłumaczypaniAnna,któranagrodę chce przeznaczyć na wakacyjny
wyjazd.
Zdobywczynie konkursowych
wyróżnień Honorata Wójcik – praca
“Bosoprzezświat”,WandaZięba-praca “Lustrzane odbicie” i Małgorzata
Potępa – praca pt. “Słoneczna woda”
także zafascynowały się pięknem
wodnych krajobrazów. Z kolei Kazimierz Reroń sfotografował swojego
wnukaGniewka.PanKazimierz,zdobywca nagrody internautów (ponad
3 tys. głosów) swoją pracę wykonał
spontanicznie.WrazzbliskimiwypoczywałnabaseniewBielsku-Białej,pożyczyłaparatodsyna(tymaparatem
markiCanonmożnabyłowykonywać
zdjęcia pod wodą) i wykonał całą serię fotografii ukochanego wnuczka.
Zresztą Gniewko to ulubiony temat
rodzinnych zdjęć. Kazimierz Reroń
elektronicznąramkędoprzeglądania
fotografii, która była nagrodą
wfotokonkursiePWiKjużpodarował
wnuczkowi,bychłopiecmógłoglądać
zdjęcia, których jest głównym bohaterem.
– Fotografia to moja wielka pasja
- mówi Kazimierz Reroń. Nie zajmowałem się nią zawodowo, ale wiele
lat temu sam wykonywałem zdjęcia
odadozet.Odwywołanianegatywu
do stworzenia papierowej odbitki
wszystko robiłem sam. Teraz już nie
mam możliwości, by to robić, ale fotografowanie dalej mnie fascynuje.
Cieszę się, że internautom - tak jak
i mnie - fotografia Gniewka tak się
spodobała. a

AnnaBoruszewska-Stachura
„Listwbutelce”

Wyróżnienia:
IWyróżnienie
600,00zł
HonorataWójcik
„Bosoprzezświat”

IIWyróżnienie
500,00zł
WandaZięba
„Lustrzaneodbicie”

IIIWyróżnienie
400,00zł
MałgorzataPotępa
„SłonecznaWoda”

Nagroda internautów:
Nagrodainternautów
Cyfrowaramka
doprzeglądaniazdjęć
KazimierzReroń
„Żyćwwodzie”

Gratulujemy
Więcejokonkursienastronieinternetowej
www.pwik-dabrowa.pl

