Almanach Muszyny 2008. Konkurs fotograficzny

273

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„DETAL NAGROBNY NEKROPOLII
HISTORYCZNEGO PAŃSTWA MUSZYŃSKIEGO”
Po raz kolejny w roku 2007 Krynickie Towarzystwo Fotograficzne i redakcja „Almanachu Muszyny” zorganizowały trwający parę miesięcy konkurs fotograficzny. Tym
razem tematem był detal nagrobny, zagrożony zniszczeniem i zniknięciem z cmentarzy
naszej ziemi. Posiedzenie jury odbyło się 11 czerwca 2007 r. w siedzibie „Almanachu
Muszyny”.
Jurorzy obradowali w składzie:
1. Sylwester Adamczyk, artysta fotografik – przewodniczący jury
2. Kazimierz Przyboś, prof. historii UJ
3. Magdalena Kroh, etnograf
4. Marian Dudek, prezes Towarzystwa Fotograficznego w Limanowej
5. Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”.
Do konkursu zgłoszono 363 prace 43 uczestników. Ogrom materiału spowodował,
że obrady były długie, a dyskusja burzliwa. Po obejrzeniu wszystkich fotografii i po
wnikliwej ich ocenie jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagroda I:
Marek Miejski (Krynica) – za kompozycję prac z Florynki i Bielicznej
Nagroda II ex aequo:
Stanisław Peciak (Maruszyna) – za fotografię nagrobka w Wierchomli
Janusz Wańczyk (Nowy Sącz) – za zestaw fotografii z Mochnaczki, Brunarów, Tylicza
Nagroda III ex aequo:
Maja Chrostowska-Gucwa (Gdańsk) – za fotografię Madonny z Mochnaczki
Bogdan Karski (Konstancin) – za fotografie elementów nagrobków ze Szczawnika,
Krynicy i Berestu.
Wyróżnienia:
Piotr Basałyga (Krynica) – za fotografie z Krynicy-Zdroju (rogatywka)
Teresa Basałyga (Krynica) – za fotografie grobu rodziny Hodolych z Krynicy-Zdroju
Agnieszka Janowiec – (Nowy Sącz) – za oryginalność kompozycji (Krynica-Zdrój,
Berest)
Juliusz Jarończyk (Muszyna) – za zestaw fotografii z Muszyny, Brunarów, Stawiszy
Andrzej Klimkowski (Krynica) – za fotografie z kirkutu w Krynicy-Zdroju
Andrzej Kosiba – za fotografie maceb z kirkutu w Muszynie
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Michał Piotrowski – za walory artystyczne zdjęć (mimo nieregulaminowego formatu)
Robert Poręba – za zestaw ze Śnietnicy i Brunarów
Anna Smoter – za zestaw z Muszyny, Jastrzębika, Czyrnej, Piorunki
Mirosław Żak – za całość kompozycji (cmentarz w Krynicy-Zdroju, Złockiem, kirkut
w Krynicy i w Muszynie).
Po przedstawieniu nagrodzonych i wyróżnionych prac jurorzy napisali w protokole:
(…) Podkreślamy wielkie zaangażowanie licznych uczestników konkursu, którzy zadali sobie
trud dotarcia do niemalże wszystkich cmentarzy w miejscowościach dawnego „państwa muszyńskiego”. Szczególnie cenne jest to, że na fotografiach znalazły się detale z cmentarzy
wszystkich wyznań, funkcjonujących w tym regionie. Konkurs pozwolił na przywrócenie naszej
pamięci o roli i wartości miejscowych nekropolii oraz zwrócił uwagę na ich stan i konieczność
restauracji. Żyjemy tak długo, dopóki ktoś o nas pamięta – zatem trzeba dbać o groby przodków, a ginące detale chronić. Prace konkursowe pozwalają na zachowanie ciągłości tradycji,
nieodcinanie się od korzeni, a zarazem możliwość wyrażenia swoich odczuć w formie tak
uniwersalnej, jaką jest obraz. Ma to szczególne znaczenie ze względu na wysokie walory
artystyczne prezentowanych prac.

Jurorzy zwrócili także uwagę na wielki wkład pracy w przygotowanie konkursu
prezesa KTF, Juliusza Jarończyka, i serdecznie mu podziękowali.
Należy dodać, że prace były opatrzone godłami, a członkowie jury poznali nazwiska
autorów fotografii dopiero po rozstrzygnięciu konkursu.
Specjalne wyróżnienia przyznano najmłodszym uczestnikom konkursu – Michałowi
Zakrzewskiemu i Krystianowi
Wronie oraz najwytrwalszej
uczestniczce (biorącej udział
we wszystkich dotychczasowych konkursach) – Dominice
Grzesiak.
Nagrodzone i wyróżnione
prace zostały przedstawione
w galerii w Pijalni Głównej
w Krynicy. Wernisaż wystawy,
połączony z ogłoszeniem wyników konkursu oraz wręczeniem
dyplomów i nagród, odbył się
7 lipca 2007 r.
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Marek Miejski – nagroda I
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Stanisław Peciak – nagroda II

Maja Chrostowska-Gucwa
– nagroda III

Janusz Wańczyk – nagroda II

Bogdan Karski
– nagroda III

