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Konkurs fotograficzny
Wadowice. Wadowiczanie

Wiosną tego roku ogłosiliśmy konkurs fotograficzny zatytułowany Wadowice.
Wadowiczanie. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt prac o różnej tematyce. Przeważały jednak
fotografie miasta i okolicy. Większość nadesłanych zdjęć pokazuje Wadowice teraźniejsze.
Tylko kilka prac to zdjęcia, które można by nazwać archiwalnymi. Pani Anna Hernas
przysłała fotografie ukazujące miasto oraz jego mieszkańców kilkadziesiąt lat temu. Prace
ułożone zostały przez autorkę w dwa cykle. Pierwszy z nich to fotografie z lat 1954-1968,
drugi to zdjęcia z lat osiemdziesiątych.
Bardzo ciekawą pracę przysłał Michał Mateja, uczeń wadowickiego liceum.
Fotografia „Widok z liceum” znalazła duże uznanie w oczach przewodniczącego jury Pana
Adama Bujaka i oprócz wyróżnienia została opublikowana w dzienniku „Życie”, Równie
ciekawą pracą może poszczycić się Pani Maja Jędrygas z Wadowic, także uczennica
wadowickiego liceum. Jej pomysł na wykonanie pełnej panoramy rynku z kilku połączonych
ze sobą fotografii dał ciekawy efekt.
Jak możemy się domyślać prawie wszystkie prace zostały wywołane maszynowo, bez
korekcji i kadrowania. Przez to część z nich straciła wiele z zamysłu i intencji autora.
Nadesłane prace zostały ocenione przez jury, któremu przewodniczył Adam Bujak.
Nie przyznano głównej nagrody „Grand Prix” lecz tylko 7 wyróżnień.
Otrzymali je:
- Maja Jędrygas z Wadowic za pracę „Rynek inaczej”,
- Sebastian Sęk z Krakowa za pracę „Wadowicka nekropolia”,
- Michał Mateja z Wadowic za pracę „Widok z liceum”,
- Mieczysław Mateja z Wadowic za prace „Podwórko na Kościelnej 7”, „Na Jasną
Górę”,
- Anna Hernas z Wadowic za prace ukazujące miasto w latach 1954-1981.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody pieniężne (od 150 – 300 zł) oraz
materiały fotograficzne. Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu dostali upominki wartości
150 zł (m.in. materiały fotograficzne). Nagrody te ufundowali:
- Burmistrz Wadowic,
- muzeum Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej,
- AGFA,
- Laboratorium fotograficzne Foto Expres Doriana Stera,
- „Życie” dziennik ogólnopolski.
Ze względu na brak miejsca prezentujemy Państwu tylko kilka wyróżnionych prac
(kolorowe prezentujemy na str. 122) zachęcając do oglądania pozostałych na wystawie
pokonkursowej w naszej placówce.

