
SALVATI SINAIA
CONCURSUL DE DESENORA{UL MEU

MOTTO:  pasivitate `nseamn\ complicitate !

Sinaia, cartierul Furnica

evolu]ia industriei hârtiei `n Bu[teni
[i mai apoi, distrugerea acesteia.

`nc\ mai exist\ speran]\

S-au decernat cele 37 de premii ale 
concursului de crea]ie fotografic\ cu 
tema ORA{UL MEU, ini]iat de clubul 
Rotary Valea Prahovei `n [colile din 
Sinaia, Bu[teni [i Azuga. Au fost 
jurizate mai mult de 200 de fotografii 
apar]in`nd a peste 70 de autori elevi `n 
clasele V-XII. Au participat `n num\r 
aproximativ egal b\ie]i [i fete, de elevi 
din clasele V-VIII [i din clasele IX-XII. 
Cea mai bun\participare a unei [coli a 
fost cu 19 elevi iar cea mai slab\cu unul 
singur.

Fotografiile prezentate `nf\]i[eaz\ `n 
g e n e r a l  p e i s a j e  [ i  c l \ d i r i  
reprezentative. Unele se disting prin 
frumuse]e, altele ies `n eviden]\prin 
textul explicativ care le `nso]e[te. De 
pild\,una dintre fotografi reprezint\o 
veveri]\ surprins\ pe asfaltul unui 

trotuar. Ce leg\tur\ are o veveri]\ cu 
”ora[ul meu”, m-a `ntrebat un copil? 
Dac\ cite[ti textul afli c\ poza se refer\ 
la conflictul dintre natur\ [i ora[, la 
spa]iul construit excesiv betonat care a 
invadat p\durea iar titlul ”`nc\ nu e totul 
pierdut” arat\ c\ ̀ n ora[, chiar dac\ mai 
pot coexista `nc\ o veveri]\[i asfaltul 
unui trotuar, lucrul acesta nu va dura la 
nesfâr[it. O cas\ b\trâneasc\, veche [I 
d\r\p\nat\ din Azuga `I `ntreab\ pe 
privitori: ”de ce m-a]i p\r\sit?”. ~ntr-o 
alt\ fotografie, un elev din Bu[teni a 
pornit de la o fotografie de epoc\, a 
c\utat `n ora[ locul de unde ea a fost 
f\cut\, a realizat o imagine actual\ din 
acel loc [i le-a comparat. Concluzia lui 
a fost c\din noua imagine a disp\rut 
`ntre timp vechea Fabric\ de Hârtie, 
constatare din care s-a n\scut [i titlul 
”evolu]ia industriei hârtiei din Bu[teni [i 

mai apoi, distrugerea acesteia”.

V\zute prin ochii copiilor,lucrurile arat\ 
pu]in diferit de felul ̀ n care le percepem 
[i le `n]elegem noi, cei maturi, [I asta 
chiar `n ciuda unor evidente dificult\]i 
de exprimare, atât `n imagini cât [i `n 
texte. Sunt vizibile lipsa unor sfaturi [i a 
unei `ndrum\ri competente iar lucrul 
acesta s-ar putea lesne rezolva prin 
`nfiin]area ̀ n zon\ a unui cerc [colar de 
fotografie, pentru c\ `nteres exist\. 
Punând `ns\ la un loc toate fotografiile 
[i ideile elevilor participan]i, sunt cel 
pu]in dou\lucruri care i]i sar `n ochi. 
Atunci c`nd au fotografiat cl\diri 
reprezentative sau pe care le-au 
considerat frumoase, cu to]ii au 
surprins doar cl\diri vechi. ~n nici o 
fotografie nu apare nici o cl\dire nou\, 
modern\. Ace[ti elevi au `n]eles 
imediat ceea ce noi ne prefacem c\ nu 
observ\m, [i anume c\ azi se 
construie[te prost, repede, ̀ nghesuit [I 
f\r\ gust. Mai mult, au remarcat prin 
compara]ie care sunt adev\ratele 
valori durabile, le-au surprins ̀ n imagini 
[i asta este deja un mare câ[tig.

Un al doilea lucru evident este c\din 
mai toate fotografiile lipsesc oamenii 
ca [i cum ora[ele noastre au devenit 
peste noapte pustii. Unde sunte]i deci 
stima]i cet\]eni ai ora[elor pentru c\ din 
imaginile copiilor vo[tri lipsi]i cu 
des\vâr[ire? Ascun[i `n propriile case, 

cople[i]i de grijile lor, oamenii si-au 
l\sat ora[ele pusti [i tr\iesc la rândul lor 
singuri. Unde sunt deci ini]iativele 
personale, sau activit\]ile ob[te[ti, 
unde este reac]ia societ\]ii civile fa]\de 
`ntâmpl\rile din ora[. Stima]i cet\]eni, 
ca o concluzie, `n viziunea copiilor 
vo[tri, ave]i deja mult prea multe 
”absen]e” din via]a public\a ora[ului, 
mul]i sunte]i deja ”corijen]i”, unii chiar ̀ n 
pragul repeten]iei la participare, 
ac]iune [i spirit civic.
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