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Jesteśmy dumni nie tylko z faktu otrzymania po raz kolejny I nagrody w konkursie „Bliżej
Świata”, ogłaszanym od paru lat przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu z okazji World
Press Photo, ale i z tego, że tradycją już stało się odwiedzanie wystawy gromadzącej
zwycięskie zdjęcia, wyróżnione w prestiżowym konkursie. Od kilkunastu lat młodzież chętnie
podąża do galerii, aby razem z wychowawcami przyjrzeć się najciekawszym fotografiom z
całego świata.Nagroda, wręczona wraz z wyrazami uznania przez p.dyr. GSW Annę Potocką
naszemu p. dyr. Bogusławowi Januszko podczas pierwszego tegorocznego wernisażu , została
zaprezentowana całej szkolnej społeczności.

W trakcie zwiedzania wystawy, jak mówią uczniowie, chodzi nie tylko o to, by porównywać
obrazy do rzeczywistości ,lecz żeby znaleźć w nich coś wyjątkowego, coś, co nadaje im głębsze
znaczenie i pozwala w grupie podyskutować o wartościach. Nie dziwi więc dym i kurz po
wybuchu nieopodal Kobani, widziany jako smok wyłaniający się z ognia –mimo dominującej
zimnej kolorystyki. Stół kuchenny po ataku w Doniecku potrafi wzbudzić żal, empatię , ale i
pokorę pozwalającą momentalnie docenić bezpieczne życie. Uwagę przykuwa twarz młodej
dziewczyny, która została ranna podczas zamieszek w Stambule oraz twarz Messiego
patrzącego na puchar po przegranym meczu z Niemcami. Najczęściej na dłuższy czas
przystawaliśmy przed fotografią ukazującą uchodźców tłoczących się na łodzi znajdującej się u
wybrzeży Libii( co w obecnej sytuacji wydaje się zrozumiałe).

Różni ludzie to różne spojrzenia. Każdy z nas inaczej definiuje sztukę, ważne jest , żeby się
na nią otworzyć, dodają uczniowie .Co roku mają nadzieję na znalezienie zdjęcia, które wyrazi
swoją duszę, które przyciągnie uwagę wzbudzając ciekawość, pozostawi po sobie aurę
tajemniczości lub takie, które będzie jakąś nowością, abstrakcją przykuwającą do siebie wzrok i
pozwalającą otworzyć wyobraźnię.
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Dziękuję wszystkim klasom i wychowawcom za wspólne wyjście i garść miłych refleksji po
powrocie.Zapraszam za rok, by znów móc spojrzeć na siebie z szerszej perspektywy.

Danuta Stankiewicz
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