
                  Wystawa fotograficzna na jubileusz Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego              

Oddział Dolnośląski we Wrocławiu (1995-2015)

Ściślej   mówiąc  to  raczej  przegląd  dokumentacji  tylko  dwu/trzech  wybranych

kierunków wielostronnej działalności  popularyzacyjnej Oddziału w okresie dwudziestu lat

jego istnienia, rozpoczętej już w październiku 1995 r. Uwzględniono tu  przede wszystkim

wystawy, prelekcje, wykłady, prezentacje multimedialne z pominięciem szerokiej działalności

publicystycznej  oraz związanej  bezpośrednio z  wykonywanym zawodem lub charakterem

zatrudnienia danego członka Oddziału (Co, oczywiście, ma równorzędną wartość jako efekt

realizacji  zadań  statutowych  Stowarzyszenia).  Na  prezentację  poszczególnego

przedsięwzięcia składa się zazwyczaj program wystawy, druk zaproszenia oraz (najczęściej)

jedna ewentualnie kilka fotografii. Te ostatnie miały za zadanie uwiecznienie wydarzenia (nie

zaś  poszukiwanie  wysmakowanej  formy  ekspresji).  Osoba  fotografująca   subiektywnie

kieruje  oko  kamery  na  wybrany  przez  siebie  obiekt,  toteż  na  fotografiach  nie  widać

wszystkich osób biorących czynny udział w danej „akcji”, gdy tymczasem o jakości zdjęć

w  określonych  warunkach  (nawet  i  tych  pozowanych)  decydują  sekundy.

Najczęściej  reprezentowane są tu fotografie  wykonane  przez p.  Stanisława. Derdę

oraz Andrzeja Czermaka i niżej podpisanej; jest też dokumentacja sporządzana, można rzec,

przez „autorów  jednego ujęcia”.

Szerokiemu popularyzowaniu wiedzy  w środowisku wrocławskim o Łużyczanach -

sąsiednim narodzie słowiańskim w Niemczech - często towarzyszyły, jako kanwa, różnorodne

tematycznie  ekspozycje.  Było  ich  dotąd  ponad  trzydzieści.  Dzięki  gościnnym  progom

bibliotek,  szkół  różnych  szczebli,  klubów i  in.  Oddział  Dolnośląski  TP-S  zgromadził  na

różnego rodzaju  małych imprezach, lekcjach w szkołach i przy innych okazjach ok. tysiąca

pięciuset uczestników. W II części ekspozycji ukazano niektóre formy działalności w ramach

współpracy  z  rozmaitymi  placówkami  i  stowarzyszeniami  i  in.  przy  czym  opiekę

merytoryczną  sprawował  tu również Oddział Dolnośląski TP-S. 

Wszystkim,  którzy przez dwadzieścia  lat  aktywnie pracowali  dla dobra idei,  i  tym

którzy współpracowali z Oddziałem Dolnośląskim TP-S, dzięki którym nasi beneficjenci po-

szerzyli swe horyzonty umysłowe, nabrali chęci poznawania tego, co tak bliskie a zarazem

warte odkrycia  i doszli do przekonania, że (jak mówi przysłowie łużyckie) „Mały kwiatek ma

często  więcej  zapachu,  niż   okazała  róża”,  należą  się  z  okazji  jubileuszu   wyrazy

szczególnego podziękowania. 
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