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Pstryk: po prostu industria
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Miniony miesiąc dla Gońca Górnośląskiego, to 
bardzo owocne spotkanie z świetnymi, młodymi 
ludźmi: uczennicami bytomskiej szkoły fotogra-
� cznej: Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-
-Curie. Zawsze podkreślam to mocno i wyraźnie 
i wbrew powszechnej i chętniej podsycanej przez 
media opinii, że „ta dzisiejsza młodzież jest taka 
beznadziejna”. Otóż nieprawda! To krzywdzące 
i niesprawiedliwe, a poprzez lansowanie jednost-
kowych przypadków dostaje się rykoszetem całej 

reszcie: świetnym, zdolnym, dobrze wychowa-
nym, ambitnym, którzy chcą się nauczyć, a nie 
„odfajkować” byle jak. Młodzi ludzie potra� ą być 
kreatywni, zdyscyplinowani, zaangażowani, su-
mienni, terminowi, wystarczy pokazać im tylko 
dobry kierunek.

Martyna Olczak i Karolina Walenciuk to praw-
dziwe pasjonatki, artystki, pozytywnie nastawione 
do ludzi i świata. I ten świat oraz ludzi w trakcie 
marcowej praktyki zawodowej w Gońcu Górnoślą-

skim uwieczniały, zatrzymując chwilę w obiektywnie 
aparatu. Jak im się to udało? Sami sprawdźcie! 

Publikujemy zdjęcia, które zostały zrobione 
w ciekawych miejscach naszego regionu. Niemal 
w każdym śląskim mieście są pozostałości po 
dawnych kopalniach, zabudowie gospodarczej, 
mieszkaniowej, skupionej wokół nich, tworząc kra-
jobraz niespotykany nigdzie indziej w Polsce. Tak 
chętnie podziwiany przy okazji Industriady, czyli 
Święta Zabytków Techniki. Dziś obiekty te pięknie 

zrewitalizowane nie tylko cieszą oko, ale spełniają 
nowe funkcje: społeczne, edukacyjne, kulturalne. 
Dzięki temu zostały uratowane przed zapomnieniem 
i zniszczeniem. Chętnie fotografowane i penetrowane 
artystycznie przez wielkie sławy fotogra� cznego 
świata, czy uwieczniane w trakcie chociażby ślubnych 
sesji plenerowych, plenerów fotogra� cznych. Albo 
w trakcie praktyki zawodowej.

Dodam jeszcze na zakończenie: każdemu i samej 
sobie życzę takich praktykantek.

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM INDUSTRIALNYM KONKURSIE I WYGRAJ ATRAKCYJNE NAGRODY!

Z pewnością wielu z Was, Drodzy Czytelnicy, patrząc na zdjęcia powyżej, zastanawia się, dlaczego nie są podpisane. To działanie celowe! Dlaczego tak? Bo to Wasze 
zadanie konkursowe. Rozpoznać obiekty uwiecznione przez Martynę i Karolinę. 
Jak to zrobić? Mailowo: grabowska@goniec-gornoslaski.pl, albo telefonicznie: 534-675-613 i odpowiedzieć na pytanie, co znajduje się na fotografi ach. Czekają nagrody 
książkowe oraz zaproszenia do instytucji kultury. 
Zachęcam do udziału w naszej zabawie! Na Wasze odpowiedzi czekam do końca kwietnia!
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