W imieniu pani dyrektor Katarzyny Paliwody, która z powodu choroby jest nieobecna
na dzisiejszej uroczystości odczytam kilka słów skierowanych do nagrodzonych uczniów
oraz studentów – laureatów konkursu Międzynarodowego „Międzykulturowe poszukiwania
w sztuce”, który w bieżącym był poświęcony tematowi „Wolność = Niepodległość”.

„Drodzy Państwo:
zaproszeni goście,
członkowie jury,
nagrodzeni uczniowie i studenci wraz z bliskimi,
zgromadzeni na uroczystości wręczenia nagród Międzynarodowego Konkursu
„Międzykulturowe poszukiwania w sztuce”, który w bieżącym roku był poświęcony tematowi
„ Wolność = Niepodległość”,
nie mogę fizycznie ze względu na zły stan zdrowia, być dzisiaj w tak uroczystym momencie
z wami. Moje myśli jednak Wam towarzyszą. Cieszę się ogromnie z waszego sukcesu, który
świadczy o tym, że temat, choć bardzo poważny i wzniosły, jest przez młode pokolenie
doceniany i rozumiany.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu były na bardzo wysokim poziomie. Komisja bardzo
długo wybierała najlepszych. Wasze prace zdobyły najwięcej głosów i zostały wskazane
do nagród. Walory artystyczne wybranych prac będzie można podziwiać na dzisiejszym
wernisażu. Na który wszystkich zgromadzonych zapraszam.
Pragnę szczególnie pogratulować nagrodzonym uczniom i studentom odwagi podjęcia
tak poważnego tematu, oraz pogratulować niezwykłego kunsztu artystycznego, którym się
wykazaliście.
Waszym mentorom, nauczycielom, opiekunom artystycznym gratuluję wychowania
tak wspaniałego młodego pokolenia, rozumiejącego znaczenie słowa wolność, widzianego
w synonimie niepodległości
, ale i znaczeniu osobistej wolności jednostki. Czego wyrazem były prace w obszarze
fotografii oraz plakatu.
Nie wszystkie prace wskazywały na element patriotyczny, niektóre ukazywały wolność, jako
prywatne, indywidualne odczucie jednostki. „Coś” o co warto walczyć.
Pamiętajmy, że Młode Pokolenie Polaków nie musiało walczyć o wolność, tak jak pokolenie
doświadczone wojną.
Konkurs ten udowodnił jednak, że znaczenie wolności jest przez młode pokolenie rozumiane
inaczej i choć łączy się z wolnym wyborem, prawem do swoich własnych przekonań,
to również stanowi dla niego ważną wartość.

O tym, że temat można było interpretować indywidualnie zdecydował komisarz konkursu
pan Piotr Izydorczyk – pomysłodawca tegorocznego tematu i twórca idei tegoż konkursu.
Myślę, że to dobra decyzja, która spowodowała ogromną różnorodność prac.
Nie przedłużając - jeszcze raz gratuluję zwycięzcom i ich mentorom sukcesu oraz wspaniałych
dzieł.
Dodam tylko, że jako dyrektor mogłam przyznać własną nagrodę dyrektora w kategorii
malarstwo i fotografia oraz plakat.
Tak też uczyniłam – obdarowując tym wyróżnieniem dodatkowo te prace, które nie zostały
najwyżej ocenione, ale zostały dostrzeżone przeze mnie zwykłego widza.
W ich wyborze kierowałam się osobistym odbiorem. Gratuluję autorom praca przeze mnie
wybranych celnego strzału w moje serce. Wysokiego kunsztu artystycznego .
Żałując że nie mogę Wam osobiście uścisnąć dziś dłoni.
Pozdrawiam zgromadzonych i dziękuję wszystkim za przybycie.
Z poważaniem Katarzyna Paliwoda”

.

