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Ciepłe spojrzenie na Zabrze
Rzeka Bytomka ze stadem kaczek, wiewiórka żyjąca w pobliżu komina elektrociepłowni, sielankowe obrazki z miejskich
parków, pasące się na łąkach konie - tak nasze miasto uwiecznili zabrzanie, którzy wzięli udział w ekologicznym konkursie
fotograficznym. Motywem przewodnim zdjęć było „Ciepłe spojrzenie na Zabrze”.

Zdjęcia Piotra Pyzika, które zajęło pierwsze miejsce w konkursie

Zdjęcia Pauliny Mrozek, które zwyciężyło w grupie wiekowej do 17 lat.
- Zorganizowaliśmy ten konkurs,
by poprzez fotografię promować,
głównie przyrodniczo - krajobrazowe walory miasta Zabrze, by zwrócić
uwagę na potrzebę życia ekologicznego, w zgodzie z naturą i uwrażliwić
na odbiór środowiska naturalnego.
To była już druga edycja i przyznać
musimy, że zabrzanie zachwycili nas
swoim pracami - tłumaczył Grzegorz
Czochara, Członek Zarządu oraz Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Na konkurs nadesłano 58 zdjęć. Podzielono je na dwie kategorie wiekowe:
dzieci i młodzież do lat 17 oraz osoby pełnoletnie. Nagrodzono autorów
trzech najlepszych zdjęć, w każdej
grupie.

- To zdjęcie łamie stereotypy,
że Śląsk jest szary, brudny i zrujnowany. W naszym regionie mamy bardzo wiele terenów zielonych, z bogactwem roślin, które są zadbane, gdzie
mieszkańcy mogą dobrze spędzić czas
wolny, zrelaksować się i odpocząć komentował Arkadiusz Gola, znany
śląski fotoreporter i juror konkursu,
wskazując na zdjęcie autorstwa Joanny Wątor. Pani Joanna zrobiła je
w miejskim parku, w pobliżu ul. Trocera, w czasie jednego ze swoich wiosennych spacerów. Przyznała, że zrobiła je aparatem fotograficznym, który
wygrała w innym miejskim konkursie.
Jej ujęcie zdobyło trzecią nagrodę.
Magię i energię miało zdjęcie Jarosława Rybickiego, które otrzymało
drugą nagrodę. -Lubię spędzać czas

Zdjęcia Jarosława Rybickiego, które zdobyło drugą nagrodę
na skwerze przy Pstrowskim. Pewnego dnia zauważyłem, jak słońce
przesuwa się między domami, a postać z pomnika rzuca cień na wodę
z tryskającej fontanny. Uchwyciłem ten moment telefonem komórkowym. Efekt zobaczyłem dopiero na monitorze komputera, gdzie
przerzuciłem zdjęcia. Pokazałem
je kilku znajomym, którzy komplementowali to ujęcie. Postanowiłem wysłać je na konkurs, cieszę
się, że zdobyło uznanie jurorów.
To moja pierwsza nagroda w konkursie fotograficznym - wyznał
nam Jarosław Rybicki.
Pierwszą nagrodę zdobyło zdjęcie Piotra Pyzika. Powstało w czasie rodzinnego spaceru alejkami
przy kościele św. Franciszka.
– Wśród trawy i liści hasała wiewiórka. Postanowiłem ją utrwalić w kadrze,
ta jednak mi umykała. Sporo się za nią
nachodziłem, ale było warto. Zaprowadziła mnie pod drzewo, na gałęzi którego sama zasiadła i zapozowała. W obiektywie zobaczyłem, jak jej
profil odbija się na tle stojącego w pobliżu komina - wyjaśniał Piotr Pyzik.
– Ta fotografia jest gotowym plakatem, może śmiało służyć jako symbol,
znak graficzny. Wspaniała kompozycja
i proporcje, świetnie zagrały kolory –
chwalił fotoreporter Arkadiusz Gola.
W grupie młodzieżowej zwyciężyło ujęcie Pauliny Mrozek, która
uwieczniła pasące się konie na łące
przy ul. Nad Kanałem. Drugie miejsce zajęło zdjęcie familii kaczek nad
Bytomką, zrobione przez 10-letnią
Nadię Madziąg, podczas jej rodzin-

nego spaceru. Trzecie zajął Łukasz
Stosiek, za uwiecznienie stawu przy
ul. Kościuszki.
– Fotografia dziś rozkwita i to dzięki
aparatom telefonicznym. Nie potrze-

ba drogiego, specjalistycznego sprzętu
jeśli potrafi się dostrzec interesujące
ujęcia i piękno natury - podsumował
Arkadiusz Gola.
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Laureaci i jurorzy konkursu ekologiczno – fotograficznego pt. „Ciepłe spojrzenie na Zabrze,
które zorganizowało Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Fot. K. Włodarczyk

Lista osób nagrodzonych w konkursie
fotograficzno - ekologicznym
„Ciepłe spojrzenie na Zabrze” - II edycja
Kategoria - dzieci i młodzież do lat 17
I miejsce Paulina Mrozek
II miejsce Nadia Madziąg
III miejsce Łukasz Stosiek
Kategoria - osoby pełnoletnie
I miejsce Piotr Pyzik
II miejsce Jarosław Rybicki
III miejsce Joanna Wątor
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