Międzynarodowy konkurs fotograficzny " matematyka w obiektywie'
Wpisany przez Administrator

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „ Matematyka w obiektywie”.

Organizatorzy VI edycji konkursu Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki
i Koło Kultury Matematycznej oraz jury, z
Panią dr hab. Małgorzatą Makiewicz na
czele miało w tym roku szczególnie trudne za
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danie. Na konkurs wpłynęło 8147 prac z Polski, Niemiec, Francji, Holandii, C
zech, Ukrainy, Luksemburga, Norwegii, Włoch, a nawet z Chin. Liczba zgłoszeń tegorocznej
edycji przewyższyła sumę prac z pięciu
dotychczasowych edycji konkursu. Mamy ogromną przyjemność i satysfakcję podać do
wiadomości, że nasz Kolega Jerzy Sienkiewicz „Profesor”, Honorowy Członek naszego zespołu
został laureatem tegorocznej edycji. Jego zdjęcie zatytułowane „Lekcja geometrii” otrzymało
wyróżnienie, wybrane zostało spośród ponad 8 tys. fotografii! To ogromny sukces. Gratulujemy
Laureatowi tego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów na polu fotografii. Jerzy zgłosił na
konkurs pięć zdjęć. Z doborem tych zdjęć, jak sam stwierdził, „ szedł pod prąd”. W poprzedniej
edycji konkursu wśród nagrodzonych prac brakowało fotografii z ludzmi w roli głównej.
Zmotywowany tą refleksją rozpoczął poszukiwanie wśród zasobów własnych zdjęć, chciał
wybrać takie, które ukazywałyby na żywo matematykę w życiu człowieka. Wybrał pięć zdjęć,
trzy z nich spełniały ten warunek. Nagrodzone zdjęcie powstało podczas wernisażu prac
malarsk
ich. Jerzy został zaproszony do sfotografowania tej uroczystości. Zdjęcie ukazuje zaciekawienie
i dociekliwość dwójki dzieci przyglądających się obrazowi, na którym namalowane są figury
geometryczne i wykresy. Lekcja geometrii podczas wernisażu malarskiego obrazuje łączność
matematyki ze sztuką, to zdjęcie jest tego dowodem. Jest ono pełne ekspresji i lekkości. Lekcja
przez zabawę, dzieci w letnich strojach, zapewne są wakacje ,jednak temat obrazu bardzo je
zaintrygował, bo matematyka jest wszechobecna, jako „Królowa Nauk” .Zdjęcie Jerzego spełnia
ideę konkursu w całej pełni. Wernisaż tegorocznej edycji i podsumowanie konkursu odbyło się
1 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. Uroczystość ciekawie z pieczołowitością
przygotowana: wykład o związkach matematyki ze sztuką, piękna muzyka, pełna gala laureatów
docenionych przez organizatorów. Jeszcze raz gratulujemy Jerzemu wspaniałego sukcesu!

Tekst: Marysia Kutyło
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