Wystawa poplenerowa z CHATKI ORNITOLOGA PTTK w MDK Konin
W czwartek 22.stycznia w Galerii 3 D w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się
dwukrotnie wernisaż prac uczestników Plenerów Fotograficznych organizowanych
przez Koniński Oddział PTTK w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym (wiosna i
jesień 2013). W galerii zawisły fotografie zarówno profesjonalnych fotografików jak i
początkujących amatorów fotografii, którzy na plenery przyjeżdżają z różnych stron
kraju. Do obejrzenia wystawy i spotkania z organizatorem plenerów fotograficznych
panem Jerzym Sznajdrem o godz.11.00 zaproszone były dzieci z dwóch konińskich
szkół podstawowych nr 3 i nr 8. O godz. 17 odbył się wernisaż z udziałem twórców i
ich gości. Obecny był prezes Oddziału PTTK w Koninie Andrzej Łącki. Zdjęcia
przepięknych nadwarciańskich krajobrazów, unikalnej fauny i flory można będzie
oglądać w Galerii 3D do końca lutego 2015 r.
Jerzy Sznajder, pomysłodawca i szef plenerów w Chatce Ornitologa PTK powiedział:
Plenery Fotograficzne w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym zdobywały renomę
stopniowo. Na początku był nietrafiony sygnał o plenerze - nikt nie przyjechał. Kolejnej
wiosny było już troje uczestników. W 2009 roku siedem osób tworzyło doskonałą
atmosferę pleneru. Pogoda była dla jego uczestników łaskawa, tworząc urozmaicone
warunki do fotografii. Od tego czasu grono uczestników i sympatyków pleneru stale
rośnie. Są nimi, i to na równych prawach, wysoko zaawansowani fotograficy jak i
początkujący amatorzy. Obecnie bogaty materiał fotograficzny zebrany podczas plenerów pozwala na przystąpienie
do pracy nad wydaniem albumu.
Tych pięknych okoliczności przyrody, przebijających z każdego zdjęcia, nie byłoby na pewno gdyby nie Jerzy Sznajder fotograf, autor albumów, ale przede wszystkim w zasadzie mieszkaniec NPK. On to bowiem prowadzi Chatkę
Ornitologa PTTK w Białobrzegu, schronisko położone w samym sercu parku - napisano na portalu http://www.konin.pl.
Zaś Andrzej Dusza na portalu http://kulturalnykonin.pl napisał: Tym „wariatem” był Jerzy Sznajder, koniński fotografik
wywodzący się z rodziny nad wyraz utalentowanej plastycznie (dziadek Jan utrwalał na płótnie m.in. konińskie zaułki,
podobnie ojciec, również Jan, będący między innymi jednym z pierwszych instruktorów plastyki w Powiatowym Domu
Kultury w Koninie, a także aktorem i scenografem Kabaretu „Koński Ogon”). Jerzy od zawsze działał w PTTK, był
organizatorem i opiekunem Schroniska Turystyki Kwalifikowanej „Chatka Ornitologa PTTK”, działającej w samym sercu
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.
Na wystawie prace zaprezentowali: Mateusz Gabryś z Kalisza, Rafał Lipiński
ze Ślesina, Jan Markaczewski z Żychlina, Natalia Sulanowska z Kowalewa
Opactwo, Agnieszka Kosicka z Łodzi, Marcin Waliniak z Goliny oraz koninianie:
Jerzy Czarny, Roman Giszter, Jerzy Sznajder, Julia Zrąbkowska, Artur
Zrąbkowski, Jolanta Sztuba, Andrzej Michalak, Arkadiusz Zalesiński, Agnieszka
Jankowska, Jarosław Nyzio i Daria Nyzio.

Organizator plenerów fotograficznych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym Jerzy Sznajder w otoczeniu
uczestników plenerów na tle wystawy w galerii 3D Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.

