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Pokochaj Fotografię w TV

Przyjemnie jest marzyć, ale jeszcze przyjemniej jest marzenia swoje 
spełniać. Od dawna marzyłem o uruchomieniu internetowej telewizji 
fotograficznej, abyśmy mogli dotrzeć zarówno do tych z Was, którzy 
nie mają możliwości spotykać się z nami na żywo, jak i do tych, którzy 
pomiędzy spotkaniami po prostu tęsknią ;) Udało się kilka tygodni temu 
– 19 listopada 2013 rozpoczęliśmy emisję pierwszego programu. Regu-
larnie już pojawiają się odcinki pierwszego polskiego fotograficznego 
reality show 3 klatki, w którym trzech pasjonatów fotografii zmaga się  
z różnymi zadaniami, spotkania z Tomaszem Tomaszewskim, wskazówki 
dotyczące pracy w  cyfrowej ciemni, czy moje osobiste zmagania  
z różnymi fotografiami, czyli Foto Rentgen. To pierwsze cztery programy, 
kolejne już w przygotowaniu. Cieszę się, że możemy w ten przyjemny 
sposób podzielić się z Wami zgromadzonymi zasobami cennej wiedzy 
oraz pomysłami i energią. Dziękuję bardzo, że oglądacie, komentujecie, 
podsyłacie wskazówki do nowych programów. Dziękuję też za to, że po-
lecacie nas swoim znajomym. Dzięki Wam w dużym tempie rośnie liczba 
widzów, ale i nasza motywacja ;)

Tymczasem czekacie także na magazyn, więc oto jest. W tym nume-
rze jak zwykle sporo inspiracji, ale i sporo zdjęć czekających na chwilę 
refleksji. 

Dziękujemy, że jesteście z nami, bo dzięki Wam możemy robić to, co 
kochamy najbardziej!

Michał Mrozek 
Pomysłodawca i redaktor naczelny
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Barbara Caillot Dubus, Marcin Brzeziński

Z JADWIGI I ADAMA CZARTORYSKICH, MOICH DZIADKÓW, 
EMANOWAŁ SPOKÓJ, MĄDROŚĆ, DYSTANS DO ŻYCIA CO-
DZIENNEGO. Czułam ich pogodę ducha, poczucie humoru, po-
godzenie się z samymi sobą i ze światem. Cechowała ich ogrom-
ną wiara w sens życia. Wiara w wartości, przekonanie, że ważna 
jest  zarówno treść, jak i forma. Po każdym pobycie u Dziadków 
wydawało mi się, że jestem lepszym człowiekiem, że dotykam 
czegoś wyższego od przyziemności,  czegoś, co ma głęboki sens.

Zaczęłam rozwijać moją pasję fotograficzną, gdy Babunia była już 
bardzo starą osobą. Dużo z Nią o swoich projektach rozmawia-
łam. Zadziwiało mnie, jaki Babunia ma nowoczesny umysł i świe-
że spojrzenie. Gdy oglądałyśmy zdjęcia, mówiła mi nie o tym, co 
widzi na obrazku, ale o tym, co czuje, jakie to ma znaczenie w sze-
rokim kontekście, jakie to niesie przesłanie. Opowiadała mi, że 
przez całą młodość towarzyszył jej aparat fotograficzny. Uwielbia-
ła robić zdjęcia, odbijała je na słońcu. Pod  koniec życia przekaza-
ła mi albumy rodzinne i  pudełka z tysiącami negatywów.Później 
odebrałam jeszcze  depozyty fotograficzne Dziadków z Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie.

Wraz ze śmiercią Dziadunia, w Boże Ciało 1998 roku, odeszła część 
historii, przedwojenny, dziś już nieistniejący świat. Podczas pogrze-
bu, na cmentarzu na Starych Powązkach, w piękny słoneczny dzień 
pojawił się w mojej głowie wielki znak zapytania - kto przekaże da-
lej świadectwo o przeszłości. Bardzo przejmowała mnie myśl, że  
z odejściem Dziadunia “zatrzymała się historia”. Te myśli potęgował 
fakt, że  spodziewałam  się wówczas dziecka.  Co nam zastąpi żywą 
historie? Dziadunio był jednym  z ostatnich świadków tamtej mi-
nionej epoki, urodzonym jeszcze pod zaborem austriackim,. Całe  
życie chodził w kapeluszu, nosił buty robione jeszcze przed wojną, 
na zamówienie u Salesa we Lwowie,  które sam pastował i zawsze 
wkładał na prawidła. Znał na pamięć nazwy ptaków i roślin, spisy-
wał wszystkie na karteczkach, po łacinie.
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Gdy  odkryłam niesamowitą ilość zdjęć i  negatywów po Dziad-
kach, często o charakterze reporterskim i na wysokim  poziomie 
artystycznym, do tego starannie podpisanych pięknym przedwo-
jennym pismem, zrozumiałam,  że jest to poważna sprawa. Od-
nalazłam też ich dzienniki, notesy, listy, wspomnienia, pisane i na-
grywane. Wszystkie fotografie i dokumenty z jednej szafy stały się  
elementami historycznej układanki.  W ciągu trzech lat, z pomocą 
historyka Marcina Brzezińskiego, stworzyłam subiektywną opo-
wieść fotograficzną o  moich Dziadkach. Niektórych momentów 
ich życia może tam brakować, jeśli nie zachowały się świadectwa 
lub nie były ważne dla opowieści. Wybierałam te zdjęcia i teksty, 
które do mnie przemawiały, gdy widziałam w nich siłę, dużo emo-
cji, przesłanie.

Każdego roku przyjeżdżałam z  Paryża, gdzie się urodziłam, do 
ukochanego domu Dziadków w  Kościelisku . Przenosiłam się 
wtedy całkowicie w  inny świat. Zapominałam o  żelaznej kurty-
nie, o  strasznych przejściach granicznych, które robiły na mnie 
ogromne wrażenie, o moim codziennym zachodnim życiu. Przez 
cale lato  chodziłam z Dziadkami po  górach, zachwycając się ta-
trzańską przyrodą. Rozmawiałam z dziećmi sąsiadów po góralsku, 
pasłam z nimi krowy, przyglądałam się, jak trudno było cokolwiek 
kupić. Obserwowałam, jak  Dziaduniowie niesamowicie zintegro-
wali się z  tą tatrzańską ziemią. Można powiedzieć, że byli „gó-
ralami z zamiłowania", a lata spędzone pod Giewontem uważali 
za najszczęśliwsze w życiu. W 1987 roku musieli sprzedać dom 
i  przenieść się do Warszawy. Między głazy wsunęłam wówczas 
karteczkę ze słowami:  “chcę tu wrócić”. W domu zamieszkali ak-
torzy Teatru Witkacego, później urządzono w  nim przedszkole. 
Moje marzenie spełniło się jednak w 2009 roku, choć zupełnie 
sobie tego przedtem nie wyobrażałam. Wróciłam. Jest już tele-
fon, centralne ogrzewanie i asfaltowa droga. Rydze już nie rosną 
w ogrodzie, ale duch Dziadków pozostał. 
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Urodziła się w  Paryżu, dzieciństwo i  młodość spędziła między 
Francją a Podhalem.

Studiowała dziennikarstwo, kulturoznawstwo i  języki obce. Po-
dróżniczka zafascynowana etnografią. Odwiedza i  fotografuje 
przede wszystkim kraje azjatyckie, dokumentuje odmienne kul-
tury i  zwyczaje. Została nagrodzona przez Jacques’a Chiraca za 
reportaż o misjach katolickich w Indiach. Od 1999 roku mieszka 
w Polsce.

Pracowała m.in. w miesięczniku francuskojęzycznym „Le Courrier 
de Varsovie”. Od 2009 roku należy do Press Club Polska, od 2011 

– do Związku Polskich Artystów Fotografików. Za Theklę i jej chło-
pakowy świat otrzymała w  2010 roku nagrodę IBBY dla najlep-
szej książki roku. Jej zdjęcia znajdują się w kolekcjach prywatnych  
w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych. Swoje ostatnie prace 
dotyczące Polski pokazała podczas wystawy „Pachnące jarzębiną”  
w 2013 roku.
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W  szufladach moich Dziadków Adama i  Jadwigi ze Stadnickich 
Czartoryskich odkryłam stare albumy, dzienniki, wspomnienia   
i  setki dokumentów. Dzięki nim przypomniałam sobie ze wzru-
szeniem rodzinne opowieści, fascynujący świat przedwojennej 
arystokracji i  ziemiaństwa, dramatyczne przeżycia wojenne mo-
ich przodków i absurdy życia w powojennej Polsce.

Zachwycił mnie  poziom artystyczny rodzinnych fotografii oraz re-
porterski charakter  zdjęć robionych przez moją Babcię Jadwigę. 

Do książki wybrałam te fotografie i  teksty, które najmocniej do 
mnie przemawiały, w których dostrzegłam siłę, emocje i głębokie 
przesłanie.

Po  trzech latach pracy z  historykiem Marcinem Brzezińskim 
stworzyliśmy opowieść fotograficzną przeplataną osobistymi 
wspomnieniami moich Dziadków, przejmujące świadectwo pró-
by zachowania tego, co w życiu najważniejsze.

Barbara Caillot Dubus
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Parę razy zadano mi pytanie, dlaczego 
fotografuję. Moja odpowiedź jest bardzo 
prosta: bo sprawia mi to ogromną przy-
jemność. I to wszystko. Nie zarabiam na 
życie fotografią, nie przyświecają mi żad-
ne szlachetne cele. Tylko i wyłącznie czy-
sty hedonizm.

Jestem na początku swojej drogi fotograficznej. 
Niektóre aspekty techniczne nadal stanowią 
dla mnie wyzwanie, a nawet zagadkę. Nie mogę 
jeszcze powiedzieć, że aparat jest dla mnie 
naturalnym przedłużeniem ręki, czy raczej oka. 
Powodów jest kilka, ale jednym z najważniej-
szych jest brak czasu na … trenowanie. Właśnie 
– trenowanie: ręki, oka, patrzenia i po prostu 
robienia zdjęć.
Niestety, nie mam zbyt wiele wolnego czasu. 
Pewnie najłatwiej byłoby machnąć na to ręką, 
ale, jak zaznaczyłem wcześniej, robienie zdjęć 
sprawia mi zbyt dużą przyjemność. Postanowi-
łem więc powalczyć. Zacząłem od zastanowie-
nia się, ile czasu mogę na to poświęcić w ciągu 
przeciętnego dnia. Pierwsza odpowiedź: zero; 
bo praca, bo rodzina, bo to, bo tamto. Zła od-
powiedź. Drugie podejście: chwilę w samocho-
dzie, gdy stoję w korku,  
w drodze na spotkania służbowe, czy do skle-
pu. Zawsze, kiedy wychodzę na zewnątrz, na-
wet jeśli jest to tylko 10 minut czy 100 metrów. 
Podobno „klatki” są wszędzie, trzeba je tylko 
dostrzec.
Dobrze, czas już znalazłem, tylko co w ten spo-
sób można fotografować? Jasne, że nic skom-
plikowanego, bo jednak jest za mało czasu. To 
musiało być coś prostego  
i konkretnego. Wpadłem na kilka pomysłów, 
ale jeden naprawdę banalny został mi podpo-
wiedziany. Kolor. Po prostu kolor. Wybrałem 
czerwony. I tak to się zaczęło. 

Po pierwsze: zawsze, ale to zawsze (no może 
prawie) mam ze sobą aparat. Nieważne, że je-
stem w garniturze, w drodze na spotkanie służ-
bowe. Aparat jest dla mnie tak samo ważny jak 
długopis czy wizytówki. Czy ludzie się dziwią? 
Tak, ale kiedy mówię im, że tylko w ten sposób 
mogę realizować swoją pasję, najczęściej zaczy-
na się ciekawa rozmowa. Czasami mam wraże-
nie, że niektórzy nawet zazdroszczą mi takiego 
zacięcia i dyscypliny. Po drugie: koncentracja 
na wszystkim, co czerwone. Zadziwiające, ile 
czerwonych rzeczy można dostrzec, jeśli czło-
wiek naprawdę skupi się na tym kolorze, nawet 
przez te kilka minut.
Okazało się, że jest to wspaniałe ćwiczenie na 
patrzenie i refleks. Mam już całkiem pokaźną 
kolekcję „czerwonych” zdjęć. Oczywiście  
w zdecydowanej większości nie są to żadne 
wyjątkowe klatki, ale nie o to chodzi. Sprawia  
mi to przyjemność i jest wspaniałym trenin-
giem, który zaprocentuje, kiedy wreszcie uda mi 
się wyjechać na poważną ekspedycję fotogra-
ficzną. Nie pozwala mi to zapomnieć jak używać 
aparatu, nie pozwala mi zupełnie zardzewieć. 
Wprawdzie, jeśli chodzi o zdjęcia, jestem zwo-
lennikiem szkoły „im mniej, tym więcej”, ale jeśli 
chodzi o ćwiczenia, to zdecydowanie opowia-
dam się po przeciwnej stronie: „im więcej, tym 
lepiej”. Sprawdziłem na sobie – działa.
Nie wierzę już, że nie można znaleźć czasu na 
fotografowanie. Teraz czuję się nieswojo nie 
mając przy sobie aparatu – pewnie jak kobieta, 
która zapomniała swojej torebki. Prezentowany 
tutaj wybór zdjęć to właśnie te zrobione z sa-
mochodu lub w drodze na spotkanie służbowe.

A więc do dzieła  
– nadchodzi czas na ekspozycję! 
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jestem
SZUMOWSKA

Jestem Szumowska. To wiele o mnie mówi. Dusza chyba wybiera sobie nazwisko, 
które do nas pasuje. Imię też. Ewa – pramatka, pierwsza kobieta, kobiecość 
w czystym wydaniu. Nazwisko dość głośne, pełne życia, zabawne, ale też pełne 
szumu – wiatru, wody i krwi w żyłach. Na co dzień jestem sobą. Kobietą, która 
idzie za głosem serca i za tym dźwiękiem wybiera swoje ścieżki. 
Z  tym trzeba się urodzić. To jest jak znamię między łopatkami, które ma się 
od zawsze i  nie można się go pozbyć. To jest jak znamię na duszy, którego 
nie da się usunąć chirurgicznie. Tak jest z  tak zwaną, najprościej jak można, 
artystyczną duszą. Rodzisz się z pewnym talentem i wiesz, że od zawsze jest to 
w Tobie. Robisz coś ponad przeciętność, używasz tego od dziecka do wyrażania 
swoich emocji, w dziwny sposób ci to pomaga. Wiesz, że to jedyna ścieżka, jaką 
będziesz mógł obrać w swoim życiu, choć z dnia na dzień zdajesz sobie sprawę, 
że to nie ma większej przyszłości, że przez to zazwyczaj będziesz osamotniony. 
Nie da się przed tym uciec. Można próbować łapać się za inne zajęcia, może 
nam to nawet nieźle wychodzić, ale w środku rośnie pustka, pewna tęsknota, 
dziura, której nie da się załatać, która doprowadza do szału. Wiesz, że musisz 
to zrobić.

www.szumowska.net

http://szumowska.net/


Eva Szumowska • portfolioPokochajFotografie.pl • numer 17 | 2014 55

To małe przekleństwo. To także błogosławieństwo, 
naznaczenie i  wyróżnienie. Urodziłam się z  takim 
znamieniem. Od małego nie rozstawałam się z kart-
ką papieru i  ołówkami. Moja wyobraźnia zmieniała 
wszystko w kształty. Na dodatek nie rozstawałam się 
z muzyką. Toczyło się, toczyło, aż przyszedł czas na 
wybranie dalszej drogi. Studia. Nie wiedziałam jak do 
tego podejść, bo oczywiście przez tyle lat żyłam w ja-
kiejś swojej bajce (niewesołej). Oczywiście spośród 
w miarę normalnych kierunków, na które się dosta-
łam, wybrałam ten konkretny jakoś tak niepewnie... 
Ale stało się, nie umiałam wybrać inaczej. Wydział 
Sztuki.
Bo inaczej nie mogło być, skoro całe moje życie to 
było twórcze wyżywanie się, spełnianie w rysowaniu 
od rana do nocy, gdzie tylko się da, śpiewaniu, grze 
na instrumentach. Wybrałam Wydział Sztuki UWM, 
bo nie miałam pojęcia, że na ASP trzeba składać ja-
kieś teczki, taka byłam zawieszona w swoim świecie... 
Okolica miła i znana, bo Olsztyn, Warmia, a ja, wycho-
wana na Mazurach, nie umiałabym się chyba gdzie 
indziej wtedy odnaleźć. To był piękny czas, który po-
został we mnie, mimo że po obronie pracy i dyplomu 
licencjackiego postanowiłam zakończyć swoją for-
malną edukację (na to złożyło się wiele czynników), 
gdyż stwierdziłam, że studiowanie w Polsce i ten cały 
zgiełk nie jest dla mnie. Pomału myślę o znalezieniu 
sobie miejsca. Póki co musi wystarczyć latanie po Eu-
ropie i poznawanie światów, które do tej pory wyda-
wały mi się nierealne. Obecnie szukam w sobie siły 
na tworzenie i układanie życia tak, by nie mogło mi  
w tym przeszkodzić.

Fotografuję, ponieważ pewnego dnia wyrzuciłam 
wszystkie swoje rysunki, sprzedałam elektryczne pia-
nino, a za jakieś grosze z tego uzyskane  rodzice ku-
pili mi małą canonowską małpkę. Wtedy całkowicie 
mnie to zajęło, gdyż nigdy wcześniej nikt nie dawał mi 
aparatu do ręki. I tak zaczęło się szukanie, przecho-
dzenie różnych etapów, od niewinnych pstryczków 
po znalezienie swojej ścieżki w autoportretach. Prze-
szłam całą drogę, od zachłyśnięcia się internetowymi 

artystyczna
dusza
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forami, przez „focenie modelek”, by w końcu rzucić to 
wszystko w kąt, zauważając w tym jedynie fałsz, brak 
rozwoju i brak tworzenia tego, czego pragnę i co we 
mnie gra. Pozostałam z analogowym aparatem, któ-
ry widzi tak, jak ja, i swoim prywatnym światem, który 
pozwala mi na przekazywanie tego, co istotne.  Dziś 
nie traktuję już fotografii jako fotografię sensu stric-
to, ale jako narzędzie do rejestrowania stanów emo-
cjonalnych, poglądów, przeżyć. To daje mi poczucie 
spełnienia. I nie powiem, że jest to moja „pasja”. To 
raczej moje życie – tworzenie – rejestracja aparatem, 
malowanie i rysowanie (do których wracam ze skru-
chą i  namiętnością), sklecanie kolaży. To może być 
pasja, ale  w znaczeniu niesienia na barkach krzyża, 
którego nie da się pozbyć do końca życia, który jest 
pewnym utrapieniem i  bólem, ale z  drugiej strony 
przynosi oczyszczenie i szczęście. 

Chciałabym, by moje fotografie zawsze niosły ze sobą 
pewną historię, opowieść. O człowieku. O kobiecie. 
Aby przedstawiały w jak najbardziej naturalistyczny, 
często epatujący brzydotą i lękiem sposób ludzkie ży-
cie, moje życie. I mimo że jest to raczej twórczość in-
tymna, prywatna, skupiona na moim spojrzeniu i na 
moim otoczeniu, chciałabym, by w odbiorze stała się 
uniwersalna, by odbiorca mógł odnaleźć w niej praw-
dę o życiu. Dlaczego tak wiele w tym bólu, rozdarcia, 
skrajności?  Bo to oczyszczanie siebie. I chęć zwró-
cenia uwagi ludzi na to, by nie wstydzili się swoich 
emocji, bo to one są głównym prowadzącym w tym 
naszym programie, zwanym życiem.  Życie rodem 
ze śniadaniowej telewizji nie jest prawdziwe. Życie 
wyjęte z instsagramowych zdjęć czy facebookowych 
tablic nie jest prawdziwe. I to jest strasznie smutne. 
I mimo tego, że w życiu zdarzają się chwile szczęśliwe, 
w człowieku tkwi pewna tęsknota, która nie wiadomo 
skąd pochodzi, tęsknota za czymś nieznanym. Sztu-
kę zawsze będę traktować jako medium do przeka-
zywania emocji, które poprzez wybebeszenie ich na 
zewnątrz będą niosły ze sobą konieczność zastano-
wienia się nad życiem, refleksję, chęć uzdrowienia. 
Chciałabym, by moje fotografie wywoływały uczucia. 

Urodziłam się w 1990 roku. W latach 90-tych pano-
wał okres sztuki krytycznej, chyba to tkwiło w powie-
trzu, bo gdzieś głęboko we mnie to drzemie – krytyka 
rzeczywistości, sprzeciw i bunt. 
W swojej twórczości zajmuję się także wpływem na-
szej płci na postrzeganie nas, jako osób, ale także 
zwracam uwagę na to, że płeć jest bardzo ważna 
w  kreowaniu siebie. Kobieta inaczej czuje, inaczej 
widzi, ma inne potrzeby niż mężczyzna. Jest to zu-
pełnie naturalne. A natura jest bardzo ważna w cza-
sach, gdy chcemy od niej zupełnie odejść (tak powoli 
kształtuje się świat). Sztuka kobieca od tej tworzonej 
przez mężczyzn zawsze będzie się różnić.  I bardzo 
to lubię. To, co robi kobieta, zazwyczaj skierowa-
ne jest w stronę uczuć, przeżyć, tego, jak czuje się 
w  społeczeństwie. Mężczyzna patrzy bardziej for-
malnie, całościowo, zajmuje się raczej czymś, co jest 
zastane,  a jeśli pokazuje uczucia, to w zupełnie od-
mienny, mniej intymny i prywatny sposób niż kobie-
ta, mniej wrażliwie, bardziej z dystansu.  Nie jestem 
feministką (wprost przeciwnie). Bardzo lubię czuć 
się kobietą, ale - jak widać to na moich zdjęciach - 
jest to dość uciążliwe emocjonalnie, nawet w dzisiej-
szych czasach, które niby są czasami równoupraw-
nienia. Może i są, ale kobieta wszystko czuje inaczej, 
ma przeczucia, ma wiele sprzeczności, sama siebie 
nie rozumie. A na dodatek każdy z nas ma w sobie 
matrycę zapisaną wspomnieniami, które nas kształ-
tują. Warto o  tym mówić, warto poruszać tematy 
strachu, lęku, bólu, szczególnie w czasach, gdy bo-
imy się do nich przyznać i robimy wszystko, by nasz 
świat stworzyć idealnym i bez skazy. Takim światem,  
gdzie wszyscy są szczęśliwi, nie chcą słuchać o pro-
blemach, nie przyjmują słów krytyki, jest świat inter-
netu, z którego staram się jak najdalej uciekać. Takie 
są teraz czasy, ale oddałabym wszystko, by internet 
zniknął, żeby nie trzeba było w  nim być, by „być”. 
Najważniejsze jednak to do wszystkiego podchodzić 
„zdrowo“, w końcu wszystko jest dla ludzi. 

Autoportret pozwala na nieskończoną możliwość 
eksploatacji zagadnień. Brak w  nim zamknięcia 
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i  wstydu. Przepełniony jest prawdziwym, intymnym 
uczuciem twórcy, prowadzi do nieskażonego nie-
zrozumieniem osoby trzeciej kreowania, według 
własnych gustów i  bez zahamowań. Eksperymenty 
można prowadzić bez wyrzutów sumienia i także bez 
nich powiedzieć o osobie na zdjęciu, czy o  tym, co 
ono przedstawia, nawet najgorszą rzecz, a  nikt nie 
zostanie urażony.   Autoportret daje poczucie bez-
pieczeństwa, często jest formą wyrzucenia z  siebie 
negatywnych emocji, przekazania swoich poglądów, 
bez potrzeby nadawania roli osobie fotografowanej 
(któż lepiej niż my sami zagra najlepiej własną po-
stać?). Dzięki niemu artysta może przedstawić siebie 
jako siebie lub jako uniwersalne „wszystko”. Może 
także zmierzyć się ze sobą twarzą w twarz, w poje-
dynku na prawdę. Najważniejsze jednak w sztuce jest 
to, by tworzyć po coś, podejmować jakiś temat czy 
próbować nawiązać dialog. A  sztuka polega też na 
tym, by przez tylko nam znaną twarz, postać, prze-
kazać coś uniwersalnego, zmuszającego do refleksji, 
czy po prostu wywołującego emocje.
Szczególnie interesuje mnie temat człowieczeństwa. 
Bycie człowiekiem, ludzkie ciało, które ma w  sobie 
iskrę czegoś, co zaczyna z nas tworzyć istotę emo-
cjonalną, bo do końca nie wierzę w  wyłączną rolę 
chemii w  naszym organizmie. Ciało człowieka jest 
pełne emocji, w całości pamięta, całe przeżywa lub 
całe obumiera. Dlatego tak często w mojej fotografii 
człowiek jest nagi. Nie ze względów erotycznych (zu-
pełnie nie, tym bardziej, że to wszystko jest pokazane 
w jak najbardziej naturalistyczny, werystyczny), ale ze 
względu na to, iż nagi człowiek, obrany z kolorowej 
skórki ubrań, zaczyna być prawdziwy, obnaża całą 
swoją duszę poprzez gesty, blizny, znamiona. Wtedy 
człowiek jest czysty, nie może niczego ukryć. Wybu-
chając wstydem, pokazuje, co go boli, czego nie chce 
pokazać. Otwierając się, próbuje się oczyścić, poka-
zuje wszystkie swoje winy. Człowiek-artysta, człowiek 
tworzący jest także ciekawym zjawiskiem – skrajnie 
wrażliwym, kruchym, schowanym przed światem. 
Przecież prawdziwych artystów z  krwi i  kości masy 
nie pojmują, a słowo „artysta” jest dziś znaczeniem 

opowieść
O człowieku. O kobiecie
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pejoratywnym w ustach większości rozmówców. 
Interesują mnie także zagadnienia religii, która nisz-
czy człowieka i jego prawdziwą wiarę, a także zagad-
nienia społeczne; człowiek w dzisiejszym świecie, tak 
dziwnym i chorym. Szczególnie w Polsce, która do-
prowadza mnie do szału, ale ją kocham - punktowo. 
Inspirują mnie długie rozmowy, wyjazdy, spotykanie 
nowych ludzi, czytanie książek. Inspiracja jest dla 
mnie procesem, który napędza do działania, przynosi 
chęć tworzenia. Przed oczami pojawia się milion my-
śli, akurat wtedy, gdy kładziemy głowę na poduszce 
po męczącym dniu, a coś każe nie spać, przewija film 
z najdziwniejszymi wizjami, jakie mogły tylko przyjść 
do głowy. Inspiracja jest także odwagą. To jest praw-
dziwa inspiracja, natchnienie. Rozumiana inaczej niż 
kopiowanie cudzych zdjęć z  myślą: „też chcę takie, 
mam aparat, zrobię, będę wielkim artystą”. 
Zasadą, której trzymam się w fotografii, jest prawda, 
prawda i tylko prawda. W fotografii, jak i w całej sztu-
ce, najważniejsze jest, by podążać własną ścieżką. 
Wiedzieć, dlaczego chce się to robić i dlaczego ma 
to obchodzić innych. Bo tworzenie musi być po coś. 
A dziś w 95% jest po nic. Szczególnie w  fotografii… 
Każdy ma aparat, każdy jest fotografem. 
Nie wiem skąd w Polakach takie parcie do bycia „ar-
tystą”, skoro tak śmieją się z ludzi, którzy poświęcają 
temu całe swoje życie, a słowo „artysta” wypowiada-
ne jest ze szczególną ironią. Może wzięło się to stąd, 
że sztuka zawsze była doceniana przez ludzi o wyż-
szym ilorazie inteligencji i  wrażliwości. Chłop bez 
przyczyny chłopem nie był. Ale niestety wybili nam 
75% inteligencji, reszta wyjechała za granicę, rynek 
sztuki w  Polsce kuleje, a  władzę w  latach komuny 
przejęli chłoporobotnicy, którzy dziś budują „piękne 
różowe hacjendy z kolumienkami w stylu jońsko-sie-
dleckim , a  przed bramą warują dwa gipsowe lwy” 
i  tacy także robią „prawdziwą sztukę”, czyli kupują 
aparaty i  focą „szlyczne panienki” w  krzakach, albo 
dzieci w koszykach.  A to sztuką moim zdaniem nie 
jest. Ale sztuką się stało, bo tego potrzebowała masa, 
która nie chce się zastanowić, nie chce myśleć, nie 
jest zdolna do żadnej refleksji, potrzebuje wyłącznie 
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ładnego obrazka , zgrabnej pupy i słodkich piegów. 
Radziłabym, aby ktoś, kto chce fotografować, naj-
pierw zastanowił się, czy nie będzie lepszym cieślą 
czy szewcem. Żeby pomyślał o  tym, czy na pewno 
chce być kolejnym „Juzia Marusia Photography”. 
Żeby zastanowił się, czy ma to naprawdę sens. I  je-
śli ma, a  inspirację ma w  sobie, jeśli dzięki temu, 
co będzie robił, będzie coś sobą reprezentował, to 
niech to robi. Ale, proszę, niech ktoś, kto zajmie się 
modą, nie nazywa się artystą! Jak i ten, który kupi so-
bie średni format lub zacznie robić kolodiony, niech 
nie uważa się za boga artystów! I niech już skończą 
z tym: „fotografia to moja pasja”...
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No15
rostrzygnięcie
Konkursu na 
autoportret

GRAND PRIX zdobyła 

Małgorzata Fober

Konkurs na Autoportret • edycja 15

Dziękujemy za wszystkie nadesłane autopor-
trety. Spośród wielu zgłoszonych zdjęć wybra-
liśmy te trzy, które najwyżej ocenili redaktorzy 
PokochajFotografie.pl Gratulujemy autorom  
i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu!

www.pokochajfotografie.pl
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http://pokochajfotografie.pl/?page_id=178


wyróżnienie 

Paweł Florczak

Konkurs na Autoportret • edycja 15PokochajFotografie.pl • numer 17 | 2014 77



Konkurs na Autoportret • edycja 15

wyróżnienie 

Paulina Piorun

PokochajFotografie.pl • numer 17 | 2014 79



FOTOGRAFIE: GRZEGORZ WRONISZEWSKI
EDYCJA: TOMASZ TOMASZEWSKI

www.grzegorzwroniszewski.com
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Przede wszystkim staram się być dobrym człowiekiem, choć to niekiedy mało 
ważne w dzisiejszym świecie. Na co dzień pracuję w dwóch firmach jednej 
grupy kapitałowej, która zagospodarowuje obszar outsourcingu. W jednej firmie 
odpowiadam za rozwój jednego z segmentów usług jako dyrektor, w drugiej - za 
strategię całości jako członek zarządu.
Oprócz fotografii, o której zaraz będzie więcej, przeznaczam czas (i czerpię z tego 
przeznaczania satysfakcję) na słuchanie muzyki ziemi, kolekcjonowanie starych 
zegarków, narciarstwo i coaching – czyli rozwój, ale ludzi. Lubię obserwować jak 
sprawy rosną...

Pierwszą klatkę przyniosłem w wieku lat 6, jeszcze nie doceniając prób ojca zarażenia 
mnie swoją pasją, raczej odbierając to jako dotkliwą niedogodność. Wówczas po 
prostu zapisywałem obrazy, konkretnie przy pomocy AMI 66. Potem, zmieniając 
formę zapisu i narzędzia, kontynuowałem prosty zapis świata przez niemal 
trzydzieści kolejnych lat, aż do przebudzenia mniej więcej rok temu. Postanowiłem 
przełamać własne ograniczenia, przestałem uważać, że jedyny znany mi i całkowicie 
subiektywny sposób, w jakim widzę i interpretuję świat, jest banalny. Przestałem 
uciekać. W zmianie podejścia pomógł wydatnie Tomek Tomaszewski.

Od dłuższego czasu miałem apetyt na sprawdzenie, czy tu, w Polsce można pójść 
w zasadzie byle gdzie i być świadkiem ciekawych, a może nawet egzotycznych 
wydarzeń. Przemierzając miasto, podczas pracy nad jednym z projektów związanych 
ze zwierzętami w mieście, natknąłem się na ślimaka… Ale ślimaka Mostu Gdańskiego. 
Okazało się, że most widziany niezliczoną ilość razy z perspektywy okna samochodu, 
ma drugi poziom przeznaczony dla tramwajów, rowerów i ruchu pieszego. Poziom 
będący dla mnie odkryciem (Warszawa nie jest moim miastem urodzenia). Poziom, 
do którego rzadko, za wyjątkiem ranków i wieczorów, dociera bezpośrednie 
światło. Poziom, na którym długie minuty pustki i nie dziania się dosłownie niczego, 
przeplatają się z sekundami małych, ale wyjątkowych i budzących, przynajmniej dla 
mnie, emocje wydarzeń. Okazało się tam na tyle ciekawie, że od stycznia do sierpnia 
2013 most pochłonął mnie fotograficznie w całości. Przede wszystkim chciałem 

pokazać, że w naszym otoczeniu dzieje się porównywalnie dużo, co gdzieś na skraju 
świata – w odległych i odmiennych kulturach. I że nie dostrzegając tego, coś może 
przegapiamy.
Najtrudniejszy w tym reportażu był czas oczekiwania na jakieś wydarzenie – bywa 
tam pusto, całkowicie bezludnie, a kiedy coś się dzieje, trzeba szczęścia i zgody  
z opatrznością, żeby być w dobrym momencie tam, gdzie trzeba. Most ma przecież 
mniej więcej kilometr długości. 
Nie zastanawiałem się, na jakich zasadach opiera się moja fotografia, nie mam 
gotowej odpowiedzi. Na pewno na poszanowaniu człowieka, szacunku do jego uczuć, 
braku gonitwy za sensacją. Co do wartości – chcę, żeby była budziła emocje, nie była 
obojętna. To wiem na pewno, szersza wypowiedź byłaby nadużyciem – nie mam 
przemyślanego tematu. 

KIM JESTEM

DOŚWIADCZENIA

MOST

http://www.grzegorzwroniszewski.com/
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Wszystko za darmo 
więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz 
— to na co czekasz? ;)) 
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Zapraszamy do obejrzenia pierwszego 

odcinka Okiem Mistrza – niezwykłe 

spotkanie z Tomaszem Tomaszewskim  

i fotografią Grzegorza Wroniszewskiego

Pokochaj Fotografię w TV 
internetowa telewizja fotograficzna

www.pokochajfotografie.pl

http://pokochajfotografie.pl/?portfolio=okiem-mistrza-odcinek-1
http://pokochajfotografie.pl/?page_id=4850


Nazywam się Marta Kochanek, jestem fotografką. W swoich 
pracach skupiam się na człowieku i to jemu poświęcam 100% uwagi. 

W otoczeniu ludzi czuję się twórczo.

Fotografuję, ponieważ odkryłam medium, które nadaje mojemu 
życiu rytm. Wyznaczam cele i do nich dążę. Planuję, realizuję 

i sięgam po nowe. Podnoszę sobie poprzeczkę i zmierzam się ze sobą. 
Ulegam fascynacji i tracę oddech. Czasami jednak odkładam aparat  

i daję sobie czas na obserwację, lekturę czy choćby spacer. 
Wiele czynników składa się na ludzką kreatywność. Nie należę do tej 
grupy fotografów, którzy nie rozstają się ze sprzętem. Ja rozstaję się  

z nim świadomie.
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Fotografia, jako zawód, nauczyła mnie porządku, odpowie-
dzialności oraz wzmożonej aktywności. Będąc odpowiedzialną 
za dzień jutrzejszy, z wyprzedzeniem planuję każdy kolejny krok. 
Zrozumiałam wiele aspektów wolnego zawodu, otarłam się o nie-
powodzenia i porażki. Nauczyłam się w końcu doceniać mniejsze 
i większe sukcesy, mimo iż głód spełnienia nie jest jeszcze zaspo-
kojony. I choć wolę krytykę od nagrody, to pozwalam sobie czasem 
na to, by zwolnić tempo i popatrzeć wstecz. Takie momenty są po-
trzebne, by naładować baterie i  ruszyć z  pełną mocą do przodu. 
Moim marzeniem jest utrzymać zdrowie w niezmiennej kondycji, 
reszta jest już tylko kwestią ambicji. Bo czy cokolwiek jest w stanie 

nas zatrzymać? Mój dziadek mawia: “masz zdrowie - masz wszyst-
ko”. Dorosłam do tego, by móc się pod tym podpisać. Mam na co 
dzień wystarczający poziom adrenaliny i stresu, staram się jednak 
redukować ich nadmiar nie tylko zieloną herbatą, ale również zwol-
nieniem tempa życia.

Przez lata obserwuję, że nie sam sukces jest tym, co prowokuje mnie 
do odczuwania szczęścia czy radości, lecz cała droga, jaką przecho-
dzę. Każdy dzień coś wnosi, każdy jest nauką zarówno siebie, 
jak i  otoczenia. Poznaję ludzi, mam wspaniałe grono przyjaciół, 
których obecność dodaje w jakimś sensie odwagi. Mam przy boku 
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kochającą osobę, która jest mi ogromnym wsparciem. Myślę, że to 
składa się na poczucie wewnętrznego sukcesu.

Jeśli nie fotografuję, organizuję wystawy, samodzielnie lub we 
współpracy z innymi ludźmi. Dużo wyzwań, ale otaczają mnie do-
bre i kreatywne dusze.

Najwięcej nauczyłam się metodą prób i błędów. Wynika to z czy-
stej ciekawości. Fotografii nie można się nauczyć. To czuje się 
w  środku. Z  chęcią asystuję, biorę udział w  różnych projektach. 
Wszytko to wpływa na rozwój warsztatu. 

Pasja jest tym, co wyzwala w człowieku przeróżne emocje. Są więc 
upadki i są też wzloty. Są radości i frustracje. Jakkolwiek świadczy 
to zawsze o wrodzonej ambicji i trzyma człowieka w pionie.  Kiedy 
pasja przeradza się w zawód, każdy dzień jest wyzwaniem. Moim 
marzeniem było uczyć się od Mistrzyni i  doszłam do tego swoją 
pracą. Był to moment mojego wewnętrznego sukcesu, dumy z tego, 
że szłam za ciosem, oraz radości, że zostało to docenione. Zosta-
łam koordynatorem projektu archiwalnego dla Annie Leibovitz. 
Opracowałam strategię i wprowadziłam ją w życie. To był mój czas 
namacalnego kontaktu z historią fotografii. To również czas, kiedy 
asystowałam przy robieniu zdjęć oraz przy składaniu książki „Pil-
grimage”. Dziś uważam to za swój największy sukces. 

Chciałabym, by moje fotografie prowokowały ludzi do emocji, dys-
kusji jak również i krytyki. Jestem zawsze ciekawa różnorodności 
poczucia estetyki osób oglądających.

Inspirują mnie ludzie. Zarówno wygląd zewnętrzny, jak i  osobo-
wość. Patrzę na człowieka i buduję do niego kadr. Często więc na-
gle zapraszam kogoś, bo muszę sfotografować to, co widzę. Lubię 
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wtedy usłyszeć od fotografowanej osoby, że na tym zdjęciu czuła się 
dobrze. To tak, jakby udało mi się dopasować tło do charakteru. To 
mnie fascynuje i inspiruje do kolejnych działań. 

W fotografii najważniejsze jest światło. Lubię w zdjęciach planować 
sporo cienia, wydobyć cząstkę charakteru. Bardzo ważne jest stwo-
rzenie takiej atmosfery, by fotografowana osoba czuła się dobrze, by 
czuła się naturalnie. Szalenie ważnym jest zadbanie o samopoczu-
cie całej grupy ludzi, z którymi współpracuje się przy jakiejkolwiek 
produkcji. Bardzo ważna jest dyskusja, możliwość wypowiedzenia 
się. Obecność i funkcja każdej osoby jest ważna na równym pozio-
mie. Tego się trzymam. 

Fotografia właściwie stała się moim życiem. I choć nie mam sche-
matu, dążę ciągle do doskonałości. Oceniam się dość surowo, po-
przeczka też stoi wysoko. Wolny zawód motywuje do aktywności 
na wielu płaszczyznach. Nauczyłam się organizacji pracy, mam po-
rządek jak w tornistrze...

Zalecam jedno marzenie na tydzień i  jedno na rok, a później tyle 
siły, by móc temu podołać! Nie poddawajcie się! W życiu wszystko 
może się zdarzyć.
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mieszka w Poznaniu
absolwent tamtejszego Uniwersytetu Ekonomicznego 
prowadzi swoją firmę w branży doradczo-budowlanej
interesuje się fotografią dokumentalną, uliczną i podróżniczą
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Zdjęcia są od zawsze obecne w moim życiu, a nawet 
można by rzec, są wpisane genetycznie. W mojej ro-
dzinie fotografowało wiele osób: starszy brat, tato, ku-
zyn mamy, babcia oraz jej brat (Zygmunt Wrześniow-
ski - ze szkoły Bułhaka), którego czarno-białe pejzaże 
wisiały zawsze na ścianach w babcinym pokoju. Wszel-
kie opowieści rodzinne czy opisy wyjazdów zagranicz-
nych, to dla mnie obrazy - odbitki srebrowe lub slajdy. 
Moim pierwszym aparatem był polski Ami66 na bło-
nę zwojową 120, który dostałem od moich rodziców, 
mając może 8 lat. Pierwszą moją lustrzanką była ener-
dowska Exa z kominkiem zamiast pryzmatu, a pierw-
szą lustrzanką, którą sam sobie kupiłem, był Zenit 
Snajper. W tym czasie, czyli na początku liceum, zarazi-
łem się urokiem ciemni i magią własnoręcznej obróbki 
materiałów czarno-białych. Dzięki wychowawcy, który 
również był zapalonym fotoamatorem, w ramach tzw. 
„kółka fotograficznego” i  korzystając z  wyposażonej 
szkolnej ciemni, udało mi się zgłębić tę piękną „tajem-
ną i czarodziejską” wiedzę.

Aparat był towarzyszem moich wyjazdów i  służył do 
zapisu oglądanego świata. Najpierw do „pstrykania”, 
a  z  czasem do coraz bardziej świadomego poszuki-
wania kompozycji, motywów, szczegółów. Na tym eta-
pie pomogły mi poradniki fotograficzne, prasa, mimo 
głównie sprzętowego nachylenia, z chlubnymi wyjątka-
mi w postaci miesięcznika „6x9” i francuskiego „Photo”, 
które abonowałem. Coraz bardziej interesowały mnie 
albumy fotograficzne, które są wyśmienitym źródłem 
inspiracji. Nie uniknąłem pokusy nadmiernej rozbu-
dowy sprzętowego zaplecza, uniwersalności i wszech-
stronności. Poczułem jednak w  pewnym momencie 
tęsknotę za prostotą. Dziś większość moich zdjęć po-
wstaje bez użycia autofocusu. W znakomitej większo-
ści korzystam z  jednej ogniskowej, tj. 35mm; stosuję 
głównie ręczne ostrzenie strefowe. 

Momentem przełomowym, krystalizującym zainte-
resowanie człowiekiem i  światem wokół niego, stał 
się udział w warsztatach z  fotografem National Geo-
graphic, Tomaszem Tomaszewskim. Staram się być 
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otwarty na to, co może się wydarzyć wokół mnie, no 
i oczywiście, mieć aparat zawsze na podorędziu. Co-
dzienny świat, a przede wszystkim ludzie, ich zachowa-
nia, zwyczaje, mimika i relacje, są największą inspiracją, 
ciągle świeżą, nieustającą w ruchu i ciągłej zmienności.
Półki z  albumami znanych fotografów wypełniają się 
coraz bardziej. Moje streetowo-reporterskie podej-
ście do otoczenia i spotykanych ludzi czerpię właśnie 
z  przeglądania książek: Alexa Webba, Bogdana Dzi-
worskiego, Sebastiao Salgado, Gilles’a Peressa, Josefa 
Koudelki, Garry’ego Winogranda i  wielu innych. Wy-
śmienitym źródłem, pozwalającym na studiowanie ob-
razów na odpowiednim poziomie, jest internet, gdzie 
prócz stron znanych agencji fotograficznych (Magnum, 
Noor, VII), można znaleźć coraz liczniejsze periodyki 
oraz blogi/strony konkretnych artystów. 

Co sprawia mi największą przyjemność w  fotografo-
waniu? To bardzo trudne pytanie, ale mogę krótko 
odpowiedzieć, że wszystko, co jest z nim związane. Je-
stem z tym tak zżyty, że nie umiem wyobrazić sobie, jak 
funkcjonowałbym bez fotografowania, rozumianego 
jako wyjście z czterech ścian swojego życia i zderzenie 
się z różnorodnością rzeczywistości, zamrażanie chwil 
w obrazach, a w końcu dzielenie się tym, co w danym 
momencie zauważyłem.

Zdecydowanie uważam, że „chłonięcie” - to chyba jedy-
ny adekwatny termin - otoczenia, w którym się w danej 
chwili znajdujemy, a także twórczości wielkich fotogra-
fów, pozwala na budowanie własnego fotograficznego 
„ja”. Bardzo ważne jest pielęgnowanie w sobie cieka-
wości oraz otwartości na innych i  inność. Nie można 
ulegać schematom i stereotypom. I oczywiście trzeba 
robić dużo zdjęć, a potem samokrytycznie je edytować 
(co chyba zawsze jest najtrudniejsze).
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Fotografią zainteresowałem się w latach 70/80, kiedy to od Taty dostałem 
Zorkę 4. Od tego czasu fotografia jest moim zawodem i pasją. Przez wiele 
lat pracowałem na sprzęcie analogowym, włącznie z Sinarem 4x5, obecnie 
fotografuję aparatem cyfrowym. Na co dzień prowadzę mały zakład foto 
w Sopocie.

Fotografia to dla mnie coś lepszego od zjedzonej tabliczki czekolady. Przez 
te 30 lat cały czas mnie ona fascynuje i odkrywam coraz to nowe pokłady 
energii przy fotografowaniu. Chciałbym, by moje fotografie po prostu podo-
bały się oglądającym, by ukazywały fantastyczne klimaty i nastrój, jaki staram 
się uchwycić . Moja zasada to prosta forma w kompozycji i kolorze. Fotogra-
fia zmieniła w moim życiu wszystko i jest cały czas ze mną .

Fotografuję, ponieważ sprawia mi to olbrzymią przyjemność i umożliwia 
obcowanie z naturą, którą ostatnio bardzo często fotografuję. W przyrodzie 
co kilka godzin zachodzi tyle nieoczekiwanych zmian, że nie jestem w stanie 
przewidzieć, co będzie za kolejną górką czy zakrętem na plaży.  Dlatego, 
kiedy tylko mam wolny czas, ruszam na te przyjemne chwile...  Moim ma-
rzeniem jest wyjazd na 3 miesiące do USA - wynająć Jeepa i ruszyć w plener, 
bez żadnych zobowiązań. 

Inspiruje mnie natura, obrazy innych fotografików, którzy pokazują swoje 
prace w internecie lub na wystawach.
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Najwięcej nauczyłem na swoich błędach i oczywiście oglądając prace mi-
strzów. Ważne są dla mnie także komentarze na różnych portalach foto-
graficznych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Czerpię z tego olbrzymią 
wiedzę i analizuję swoje prace pod tym kątem, jak inni je odbierają.

W ostatnim czasie szczególnie interesuje mnie Morze Bałtyckie i wszystko, 
co jest  z nim związane. Praca na morzu, wschody i zachody, brzeg i fala, 
palisada i zatoczki... Ale też, żeby nie być monotonnym, zaczynam powoli 
interesować się architekturą.

W fotografii najważniejsze jest oddanie nastroju i klimatu, który mnie zafa-
scynował przy zrobieniu każdego zdjęcia.

Początkującym radziłbym robić dużo zdjęć i jak najwięcej oglądać innych au-
torów, uczyć się i wyciągać wnioski dla siebie. Ciągle pracować nad sobą i nie 
przejmować się tak do końca krytyką, ale przyjmować uwagi i je analizować.  
Pamiętać, że każdy inaczej odbiera sztukę....
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Małgorzata Fober

urodzona w 1985 roku w Cieszy-
nie, gdzie mieszka do dziś. Ukoń-
czyła pięcioletnie Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Antoniego Kenara 
w Zakopanem na profilu Snycer-
stwo. Dalszą edukację kontynu-
owała na Uniwersytecie Artystycz-
nym w Poznaniu, gdzie z tytułem 
magistra ukończyła studia na 
Wydziale Rzeźby i Działań Prze-
strzennych.

www.facebook.com
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Moja przygoda z fotografią rozpoczę-
ła się w okresie licealnym. Wtedy to 
zrobiłam swoje pierwsze „artystyczne” 
zdjęcie. Stało się to dość przypadko-
wo, a na pewno niespodziewanie. To 
wtedy zaraziłam się tą pasją, a świat 
nieruchomych obrazów, jakim jest 
fotografia, dosłownie wciągnął mnie 
bez reszty. Chciałabym o tym napisać, 
ponieważ właśnie to zdjęcie jest do 
dziś dla mnie najważniejsze. Wydawać 
by się mogło, że nie ma w tej fotografii 
nic nadzwyczajnego. Biały pies na tle 
ciemnych drzwi sklepowych. Jednak, 
choć ciężko to zrozumieć nawet mnie 
samej, czuję w nim jakąś niewytłuma-
czalną, a nawet irracjonalną energię, 
magię. Pod wieloma względami to, 
co się wtedy wydarzyło, było dla mnie 
niesamowite. Pamiętam, że tego dnia 
borykałam się z jakimś bardzo waż-
nym dla mnie na tamtą chwilę proble-
mem. Wracałam właśnie do internatu, 
gdy nagle na mojej drodze pojawił się 
biały pies. Oczywiście, nie było w mo-
jej naturze przejść obojętnie obok, ale 
zanim go zawołałam, on sam pierwszy 
podszedł do mnie. Pogłaskałam go 
więc i ruszyłam w stronę internatu. 
Zdążyłam jednak odejść zaledwie 
parę metrów i, gdy się odwróciłam, 
chcąc ostatni raz na niego zerknąć, 
zauważyłam, że psiak cały czas siedzi 
nieruchomo w tym samym miejscu 
i patrzy wprost na mnie. Wróciłam… 
Psiak podał mi łapkę, a następnie 
wstał i podszedł pod zamknięte już 
drzwi sklepu, gdzie ułożył się jak gdyby 
nigdy nic i … czekał?  Pewnie zabrzmi 
to dziwnie, ale sprawiał wrażenie jakby 
pozował. Można powiedzieć, że wręcz 
wymusił na mnie zrobienie zdjęcia. 

Okazał się być idealnym modelem, le-
żąc w bezruchu, jak rzeźba, łypał tylko 
oczkami, obserwując „skaczącą” wokół 
niego dziewczynę z aparatem.
Dzięki temu wydarzeniu, po raz pierw-
szy zupełnie świadomie kompono-
wałam kadr w mojej głowie. Niestety 
tylko w głowie, ponieważ możliwości 

mojego aparatu były na tyle ograni-
czone, że nie mogłam podejść zbyt 
blisko, by zdjęcie nie wyszło nieostre 
(miałam wtedy najprostszy automat 
na klisze, którego używałam wcześniej 
tylko do „dokumentowania” wycieczek 
klasowych czy śmiesznych sytuacji na 
imprezach). Wiedziałam jednak jak 

chcę, by ono wyglądało, dlatego po 
powrocie do domu poprosiłam tatę, 
aby pomógł mi wywołać i wykadrować 
klatkę filmu w prowizorycznej ciemni 
w łazience. Tak powstała moja najważ-
niejsza jak dotąd fotografia. 
Uczucie fascynacji jest tym, co popy-
cha mnie do działania. Zwłaszcza w fo-
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tografii. Ta dziedzina sztuki pozwala 
na dokładne odwzorowanie piękna, 
nie ujmując przy tym pola do własnej 
interpretacji. Wspomniane piękno 
bądź też zachwyt nad najdrobniej-
szym nawet elementem sprawia, że 
pragnę je uwiecznić, by później móc 
się nim podzielić z odbiorcami.
Chciałabym, aby poprzez moje zdjęcia 
wszyscy mogli zobaczyć, doświad-
czyć i poczuć to, co ja. To, co mnie 
ujmuje swym wyglądem, jest jedynie 
powodem skłaniającym  mnie do 
poszukiwań i w efekcie do stworzenia 
końcowego obrazu. Nie satysfakcjo-
nuje mnie tylko sam zapis. Największą 
uwagę przywiązuję do kompozycji, 
lubuję się w czystości formy, minimali-
stycznej opowieści o tym, co widzę. 
Jakiś czas temu w świecie interneto-
wych portali fotograficznych powstało 
określenie definiujące dziwnie cięte, 

wąskie kadry. Użytkownicy owych por-
tali, mimo początkowego braku en-
tuzjazmu, a nawet nieakceptacji tego 
typu zdjęć, przyzwyczaili się, a z cza-
sem polubili ten sposób wypowiedzi, 
nazywając go „fobowym kadrem” od 
nick’a, jakim się posługiwałam. Niby 
nic takiego, a jednak bardzo mnie to 
cieszy.
Fotografia zmieniła w moim życiu 
sposób patrzenia. Wydaje mi się to 
całkiem naturalne i myślę, że każdy, 
kto zaczyna fotografować, zaczyna 
również widzieć wszystko inaczej. 
Polega to zarówno na zwracaniu 
większej uwagi na szczegóły, kolor 
czy światło, ale także na postrzeganiu 
świata poprzez kadry. 
W zasadzie wszystko, co robimy  
z pasji, zmienia nasz obraz świata.
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StanekJakub

<< Inspirują mnie ludzie 

Od zawsze zastanawiam się kim jestem, co nie znaczy, że siebie 
nie znam. Po prostu wciąż siebie poznaję. Urodziłem się w póź-
nych latach 80, na przełomie starej i nowej Polski. Nie miało 
to na mnie wielkiego wpływu, ale ludzie starsi ode mnie, 
którymi zawsze się otaczałem, na pewno ten wpływ mieli. 
Miała go też kamienica na starej, warszawskiej Ochocie, 
gdzie się wychowywałem. To tam zacząłem interesować 
się ludźmi, obserwując wiecznie pijanego profesora fizy-
ki,  kobietę, która straciła w wypadku całą rodzinę, star-
szych panów siedzących na ławkach... Obserwowałem 
też oczywiście moją niesamowitą pięcioosobową ro-
dzinę, w której wszyscy tak różnią się od siebie, chy-
ba za sprawą mieszanki szalonej mamy, która ma 
duszę artystki, i taty - stoika, intelektualisty.

To właśnie te czynniki spowodowały, że zaczą-
łem robić zdjęcia. Na początku były to uchwy-
cone pojedyncze kadry. W późniejszych latach 
- bardziej przemyślane cykle, kilkumiesięczne, 
kilkuletnie projekty i dokumenty, w których 
skupiam się na intymnym dialogu z bohate-
rami, na interakcji między osobą fotografo-
waną a jej otoczeniem. 

Fotografuję aparatami wielko- i  średniofor-
matowymi, małym obrazkiem, jak i  cyfrowymi 
- w zależności od projektów. Skupiam się na pro-
jektach autorskich, dokumencie i reportażu, robię 
również zdjęcia komercyjne. 

Moje marzenia głównie dotyczą 
fotografii, choć są również te 
bardziej przyziemne  oraz za-
chcianki  materialne, które lubię 
nazywać marzeniami. Obecnie 
pracuję nad projektem o  jed-
nym z  Bossów Cosa Nostry, 
który odsiedział 20 letni wy-
rok w  wiezieniu, a  więc ma-
rzę, by znów wyjechać na 
Sycylię, spędzić z  nim czas, 
móc go słuchać oraz por-
tretować. Pragnę konty-
nuować projekt o obecnej 
Europie i  jej mieszkań-
cach urodzonych po 1980 
r., który zacząłem ponad 
2 lata temu, podczas któ-
rego przejechałem już 20 
tysięcy kilometrów.  

 i ich historie >>
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Do niedawna nie wysyłałem zgłoszeń na żad-
ne konkursy, bo nie uważałem, by mój doro-
bek był na tyle interesujący. Miałem przyjem-
ność publikować w  takich magazynach jak 
Exklusive, Doc Photomagazine, Vice, Classic 
Auto, Rzeczpospolita czy Szeroki Kadr. Wy-
stawiałem swoje prace w galeriach: w Medio-
lanie w The Don Gallery i w Fabryce Norblin, 
na wystawie organizowanej przez Fundację 
Wihajster.

Chciałbym, by moje fotografie nigdy nie prze-
stały być prawdziwe, by zawsze były zgodne 
z  moimi przekonaniami, ukazywały emocje 
oraz relację łączącą mnie z  osobą fotogra-
fowaną. Nie próbuję też być obiektywny, bo 
gdy wchodzę w  jakąkolwiek relację czy sy-
tuację, mój obraz staje się subiektywny, po-
przez moje emocje, perspektywę czy poglądy.

Najwięcej nauczyłem się asystując fotogra-
fom. O świetle i pracy w studiu nauczył mnie 
Radek Polak. Myślenia o fotografii nauczyłem 
się od pewnej montażystki filmowej, która 
opowiadała mi o wartości obrazu i sposobie 
myślenia, prawidłowej ekspozycji, szukania 
tematów. Miałem wtedy 16 lat, ona zaś około 
70. Do tej pory jej osoba bardzo mocno tkwi 
w mojej pamięci. 

<< W fotografii najważniejsza jest
dojrzałość do zarejestrowania obrazu,

który najpierw pojawił się w głowie >>
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Od momentu, gdy zacząłem pracować nad 
dokumentami czy przy sesjach, przeszedłem 
wielką metamorfozę i  nadal uczę się. Myślę 
też, że wciąż uczę się od osób, które fotogra-
fuję. Ostatnio przy moich projektach współ-
pracuję z psychologiem Julią Selmaj, od której 
dowiaduję się wiele o genezie zachowań ludzi. 

Inspirują mnie ludzie i  ich historie. To od 
poznania człowieka czy historii zaczyna się 
mój cały cykl myślowy i  praca nad projekta-
mi autorskimi. Poprzez obserwację, wnikliwą 
analizę danej postaci, dążę do efektu końco-
wego. Jeśli zaś chodzi o  inspirację czerpaną 
z  zewnątrz, podziwiam takich fotografików 
jak Aleck Soth czy Rafał Milach, choć na tym 
etapie staram się oglądać jak najmniej zdjęć, 
by nie zapadały one w mojej pamięci. Bardzo 
to trudne, bo z drugiej strony nie wyobrażam 
sobie przeoczyć ważnych wystaw.

Szczególnie interesują mnie osobowości. 
Ludzie oraz to, jak się kształtowali na prze-
strzeni lat, kim byli, co na nich wpłynęło, co 
spowodowało, że są takimi, jakich ich pozna-
ję. Oczywiście interesuje mnie to w aspekcie 
fotograficznym, bo każde moje zaintereso-
wanie tematem naświetlam na błonie bądź 
matrycy. To właśnie te obrazy powodują ana-
lizę, ciąg myślowy, a wiec zainteresowanie. Za 
pomocą fotografii jako sztuki mogę pokazać 
świat takim, jakim go widzę.

<< wciąż uczę się od osób,
które fotografuję >>
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W fotografii najważniejsza jest dojrzałość do 
zarejestrowania obrazu, który najpierw po-
jawił się w  głowie. Może minąć kilka godzin, 
dni, tygodni czy miesięcy, zanim zobaczymy 
obraz na odbitce bądź ekranie. Pozwólmy so-
bie dojrzeć, myśleć o  zdjęciu, które chcemy 
stworzyć. Nie bójmy się też „strzelać“, polując 
na idealny kadr podczas reportażu, gdzie li-
czy się każda sekunda. Warto też poekspery-
mentować.        

Fotografia zmieniła w  moim życiu praktycz-
nie wszystko, od sposobu myślenia, poprzez 
pracę i  wolny czas. Chodząc po ulicy, myślę 
o  świetle, zdjęciach. Rozmawiając z  ludźmi, 
myślę, jak ich sfotografować, jak opowiedzieć 
ich historię. Czasem jest to męczące, ale jed-
nocześnie sprawia ogromną satysfakcję.

<< Fotografia zmieniła w moim życiu
praktycznie wszystko...>>
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Jana 
Sojka

Moja Droga Amatorko

Dostrzegamy jedynie gotowy obraz, a przecież tę 

przestrzeń pozakadrową wypełniają najrozmaitsze twory. 

Dzięki temu, że nie wdawaliśmy się w szczegóły, fotografie 

są interpretacjami świata, są od nas niezależne.

www.janasojka.blogspot.co.uk

Jana SojkaPokochajFotografie.pl • numer 17 | 2014 241

http://www.janasojka.blogspot.co.uk


Możliwe, że ta ciągła próba 

sfotografowania marzeń sennych, to 

tylko chęć nawiązania kontaktu, jakiegoś 

dialogu, chęć ożywienia minionej 

rzeczywistości. To wszystko wywołuje 

poczucie nieosiągalności i wyraźne 

zaprzeczenia. 
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Nie mogę patrzeć na ludzkie twarze,  

wolę maski.
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Bo wszystkie te nieprawidłowości na 

fotografiach ukazują nieprawidłowości  

w naszych życiach.
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Fotografie są pretekstem do powrotów. 

Nasze życie składa się z ciągłych powrotów.

Jana SojkaPokochajFotografie.pl • numer 17 | 2014 249



Jana SojkaPokochajFotografie.pl • numer 17 | 2014 251



Jana SojkaPokochajFotografie.pl • numer 17 | 2014 253



Jana SojkaPokochajFotografie.pl • numer 17 | 2014 255



Jana SojkaPokochajFotografie.pl • numer 17 | 2014 257



fot. Lorenz Holder

Red Bull Illume to najważniejszy międzynarodowy 
konkurs fotograficzny poświęcony sportom akcji. Jego 
celem jest przybliżenie szerszej publiczności najbardziej 
ekscytujacych i kreatywnych ujęć fotografii sportowej 
jako sztuki. Red Bull Illume Image Quest 2013 jest trzecią 
edycją konkursu, który odbył się już w 2007 i 2010 roku. 
Do tegorocznej edycji 6 417 fotografów ze 124 krajów 
zgłosiło 28 257 zdjęć. 50 zwycięskich fotografii przemierzy 
świat pod postacią podświetlonej nocnej wystawy. 
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Morgan Maassen
United States

Camera: Nikon D700
Lens: Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye
ISO: 250
F-Stop: 5.6
Shutter Speed: 1/1600
Flash System: none
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Juan Cruz Rabaglia
Argentina

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Lens: EF17-40mm f/4L USM

ISO: 100
F-Stop: 4.0

Shutter Speed: 1.3
Flash System: none
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Elias Kunosson
Sweden

Camera: Canon EOS 1D Mark III
Lens: EF50mm f/1.2L USM
ISO: 200
F-Stop: 5.6
Shutter Speed: 1/1000
Flash System: none
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Florian Breitenberger
Germany

Camera: Canon EOS 7D
Lens: EF70-200mm f/2.8L USM

ISO: 250
F-Stop: 8.0

Shutter Speed: 1/1000
Flash System: none
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Jody MacDonald
Canada

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Lens: EF24-105mm f/4L IS USM
ISO: 640
F-Stop: 7.1
Shutter Speed: 1/1250
Flash System: none

Konkurs RedBull • illumePokochajFotografie.pl • numer 17 | 2014 269



Jussi Grznar
Canada

Camera: Canon EOS 1D Mark IV
Lens: EF17-40mm f/4L USM

ISO: 500
F-Stop: 10.0

Shutter Speed: 1/2000
Flash System: none
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Scott Dickerson
United States

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Lens: EF70-200mm f/2.8L IS USM

ISO: 500
F-Stop: 7.1

Shutter Speed: 1/400
Flash System: none
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Theodore Van Orman
United States

Camera: Canon EOS 5D Mark III
Lens: EF70-200mm f/2.8L IS USM
ISO: 4000
F-Stop: 3.2
Shutter Speed: 1/400
Flash System: none
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Rafal Meszka
Poland

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Lens: EF17-35mm f/2.8L USM

ISO: 800
F-Stop: 10.0

Shutter Speed: 1/400
Flash System: none
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George Karbus
Ireland

Camera: Nikon D700
Lens: 16mm f/2.8 Fisheye

ISO: 400
F-Stop: 5.6

Shutter Speed: 1/640
Flash System: none
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Ray Demski
Canada

Camera: Nikon D800
Lens: 14-24mm f/2.8

ISO:  400 scene / 160 stars
F-Stop: 7.1 scene / 5.6 stars

Shutter Speed: 1/250 scene / 30m stars
Flash Systems: Elinchrom, Nikon
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Stuart Gibson
Australia

Camera: Canon EOS 7D
Lens: EF300mm f/2.8L USM
ISO: 200
F-Stop: 6.3
Shutter Speed: 1/1250
Flash System: none
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Dimitrios Kontizas
Greece

Camera: Nikon D5000
Lens: 18-55mm f/3.5-5.6
ISO: 400
F-Stop: 6.3
Shutter Speed: 1/1600
Flash System: none
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Krystle Wright
Australia

Camera: Canon EOS 1D Mark IV
Lens: EF24-70mm f/2.8L USM
ISO: 400
F-Stop: 10.0
Shutter Speed: 1/400
Flash System: none
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Morgan Maassen
United States

Camera: Nikon D700
Lens: Nikon 16mm f/2.8 Fisheye
ISO: 250
F-Stop: 5.6
Shutter Speed: 1/500
Flash System: none
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Daniel Vojtěch
Czech Republic

Camera: Nikon D800E
Lens: 24-70mm f/2.8
ISO: 100
F-Stop: 7.1
Shutter Speed: 1/100
Flash System: Fomei
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Lorenz Holder
Germany

Camera: Canon EOS 40D
Lens: Hartblei 50mm f/2.8
ISO: 160
F-Stop: 4.0
Shutter Speed: 1/1000
Flash System: none
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Jeroen Nieuwhuis
Netherlands

Camera: Canon EOS 5D Mark II
Lens: 15mm f/2.8 Fisheye
ISO: 320
F-Stop: 16.0
Shutter Speed: 1/50
Flash System: none
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Relacja z warsztatów 12 – 15 września 2013

Sztuka reportażu 
Kent Kobersteen & Tomasz Tomaszewski

zdjęcia: Michał Mrozek
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Możliwość spotkania z Tomaszem Toma-
szewskim i Kentem Kobersteenem to 
piękne doświadczenie. Słucha się ich jak 
dobrej muzyki. Najbardziej oczekiwana 

była oczywiście opinia i wskazówki dotyczące moich 
zdjęć (i tu dużo moich błędów zostało wytkniętych, spo-
ro wiedzy przekazane w bardzo krótkim czasie). Taka 
analiza błędów godna jest świętowania, bo wynosi na 
nowy poziom świadomości, czego osobiście doświad-
czyłem. Najbardziej wartościowe były przemyślenia, 
refleksje dotyczące świata, jego jakości. Słowa Pana 
Tomasza, że jest to forma psychoterapii, były bardzo 
trafne. Wróciłem do domu odmieniony. Polecam 
każdemu.  

Adam Grygierczyk
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Było bardzo inten-
sywnie, ciekawie  
i wspaniale. Takie 
niecodzienne 

spotkanie z niesamowitymi 
ludźmi, ich wrażliwością, 
wiedzą i doświadczeniem. 

Olga Adamska
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W  arsztaty całkowicie spełniły moje pokładane nadzieję na uzupeł-
nienia wiedzy w tym zakresie. Wyzwoliły energię zgłębiania 
tego tematu, a  także spowodowały refleksję i analizę 
własnych zdjęć wykonywanych do tej pory. Ze szkolenia 

wyjechałem z wiedzą oraz bagażem pozytywnych doświadczeń, którą zechcę wy-
korzystać w mojej pracy fotografa. 
 
Jarek Domański
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Doświadczony udziałem w kilku już warsztatach 
fotograficznych, wiedziałem, że wiele mogę sie 
nauczyć od współuczestników. Poziom fotografii, 
które zobaczyłem w Konstancinie, przerósł jednak 

moje oczekiwania. To był kopniak w cztery litery, aby 
zabrać się do roboty. Just do it Wojciech!

Wojciech Ryziński
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Psychoterapia w wydaniu pana 
Tomasza wydaje mi się o tyle 
dobra, że wlewa w fotogra-
fów poczucie szacunku do 

własnej pracy i dotychczasowych 
osiągnięć,  a także motywację do 
wyrobienia własnego zdania na każdy 
realizowany temat. 

Jakub Ociepa
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Spotkanie tak niezwykłych osobowości 
prowadzących oraz uczestników to 
niesamowite doświadczenie. Jest to chy-
ba najlepsza lekcja, jaką można sobie 

wyobrazić, gdy swoje fotografie konfrontuje się 
z doświadczeniami profesjonalnych, życzliwych 
i otwartych prowadzących oraz pracami innych 
uczestników warsztatów. Będę te doświadcze-
nia bardzo długo nosił w sercu i głowie :)

Krystian Szczęśniak
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Dziękuję bardzo za warsztaty. 
To był niezwykły czas, ciężko 
wrócić do codzienności :) 
Dla mnie było to niezwy-

kłe spotkanie z ludźmi, którzy po-
święcili całe swoje życie fotografii. 
Dziękuję!

Arek Kubisiak
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Bardzo sobie cenię, że prowadzą-
cy mówili o fotografii nie tylko 
w aspekcie technicznym, ale także 
postrzegania świata i ludzi. Usły-

szałam kilka stwierdzeń i myśli, które mocno 
utkwiły mi w głowie i - mam nadzieję - sku-
tecznie wpłyną na moje działania fotogra-
ficzne. Zdecydowanie polecę te warsz-
taty ludziom, którzy w fotografii nie 
koncentrują się tylko na nowinkach 
technicznych.

Gonia Zduńczyk
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Zapraszamy na kolejną edycję

Sztuka reportażu 
Kent Kobersteen & Tomasz Tomaszewski
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5 zasad, zamiast regulaminu

1. możesz zgłosić tylko jedno swoje zdjęcie

2. na zdjęciu musisz być Ty

3. nie ma znaczenia, jaką techniką wykonasz 

autoportret — wszystkie chwyty dozwolone

4. bądź kreatywny/a, wyraź siebie i zaskocz nas

5. baw się dobrze :)

Zgłoszenia przyjmujemy do 28.02.2014 r.

16
Konkurs na 
autoportret
www.pokochajfotografie.pl
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Wszystko za darmo 
jeśli jeszcze nie prenumerujesz — to na co czekasz? ;)) 

Prenumeruj za darmo, a zawsze na czas 
dostaniesz informację o najnowszym 
numerze. Przeczytaj, dlaczego zdaniem 
naszych kochanych Czytelników warto 
prenumerować PokochajFotografie.pl

Arkadiusz: PF to magazyn inny niż wszystkie 
istniejące. To nie elektroniczna dystrybucja 
i nie jego „darmowość” przesądziły o słusznym 
uznaniu, jakim się cieszy. Zadecydowała o tym 
jego forma i konsekwentnie przestrzegana 
idea. Po pierwsze i najważniejsze: Pokochaj 
Fotografię INSPIRUJE. Inspiruje do fotografo-
wania, inspiruje do tworzenia. Lektura każde-
go kolejnego numeru PF nakręca pozytywnie 

www.pokochajfotografie.pl

i motywuje do rozwoju fotograficznego. Maga-
zyn z premedytacją pomija techniczny aspekt 
fotografii – skupia się na efektach naszej pasji 
– fotografiach. Nie sugeruje jednej możliwej 
drogi, nie proponuje łatwych rozwiązań. Poka-
zuje natomiast jaką fotograficzną ścieżkę ob-
rali inni. Możemy ich naśladować, ale możemy 
również spróbować odszukać własną drogę. 
Wydaje mi się, że do tego właśnie zachęca 
Pokochaj Fotografię. Po drugie udowadniacie, 
że profesjonalna forma czasopisma może 
być wynikiem prawdziwej pasji a nie wsparcia 
reklamodawców. Staranny dobór materiału 
oraz stonowany klasyczny layout dopełniają 
się wzajemnie i nie pozostawiają wątpliwości 
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co do świadomości artystycznej autorów PF. 
Podsumowując. Nie wierzę, że istnieje choćby 
jeden wrażliwy artystycznie czytelnik, który 
pozostał obojętny na walory czasopisma. Nie 
pozostawia one wyboru: Pokochasz Fotogra-
fię.

Agata: Podobno tak to jest, że książki mówią 
bardziej o autorze niż przedmiocie opisywa-
nym. Z fotografiami jest podobnie. Więc pre-
numeruję dla fotografii, dla ich autorów, dla 
pomysłów. Po łyk inspiracji, odrobinę fantazji 
i by za tym wszystkim, znaleźć jakoś czas by 
zacząć coś nowego. I z najprostszego powo-
du, bo kocham fotografię. I kocham, gdy ktoś 
potrafi zawrzeć w nich coś więcej niż obraz. 

Łukasz: PokochajFotografie.pl to wydawałoby 
jeden z kilku polskich magazynów interneto-
wych o fotografii, ale najbliższy czytelnikom 
– tutaj są uwzględniane nasze uwagi, tutaj or-
ganizowane są atelier i fotograficzne konkursy, 
tutaj możemy opublikować swoje autoportre-
ty. Można się poczuć współtwórcą, a nie tylko 
obserwatorem. Czyli tak naprawdę z niczego 
innego jak z próżności, bo to bardzo przyjem-
ne uczucie ;)

Paulina: Prenumerata pozwala mi cieszyć się 
Fotografią razem z innymi, którzy rozkochali 
się w niej na dobre. Moja przygoda z Fotogra-
fią trwa już kilka lat i były momenty, w których 
myślałam sobie: „nie, to nie dla mnie, gdzie ja 
się pcham z tym swoim starym gratem” – aż 
do momentu, gdy znalazłam się na tej stronie. 
Ten magazyn jest jak motor, który napędza do 
działania i pcha w coraz to nowe pomysły. Jest 
napełniony optymizmem, który zaraża wszyst-
kich, którzy się w niego zagłębią. Szczególnie 
dla mnie jest ucieczką od szarej codzienności. 
Sprawia, że Fotografia staje się czymś wyjątko-
wym, magicznym :) 

Filip: Dlaczego? Dzięki temu magazynowi 
nauczyłem się postrzegać inaczej fotografię – 
nie tylko jako zapis pikseli lub kropli tuszu, lecz 
to, co z nich płynie. Ich duszę. Spowodowało 
to, że zacząłem się bardziej zastanawiać nad 
swoimi zdjęciami i tym, co chcę za ich pomocą 
przekazać. Urzekł mnie również sposób pisa-
nia. Nie ma typowo technicznych pierdół.  
W dodatku świetne i naturalne zdjęcia, zapie-
rające czasem dech w piersiach. Z niecierpli-
wością czekam na kolejny numer, i liczę, że 
będzie tak samo dobry BA! nawet lepszy niż 
poprzednie. :)

Michał: Prenumeruję Pokochaj Fotografie od 
samego początku dlatego, że – w przeciwień-
stwie do natłoku kolorowych gazet z ,,foto” 
w tytule – Wy naprawdę piszecie o Fotografii, 
a nie o dyrdymałach czy zabawkach. Artykuły 
są poważne, co nie znaczy, że trudne. Wywiady 
prawdziwe, a całość okraszona dużą ilością 
niezmiernie ciekawych, dobrych i inspirujących 
zdjęć. Pokochaj Fotografie to idealna rzecz na 
długie przerwy na uczelni, czy też nudne wy-
kłady. Cztery ( i daj Boże więcej !) numery, do 
których chce się wracać raz po raz. Ponadto 
idealnie wpasowuje się w mój monitor zamie-
niając komputer w prawdziwą galerię. Dzięki 
Wam znów chcę fotografować.

Ewelina: Fotografia jest moją jedyną pasją, 
w którą wkładam całą swoją duszę i serce. 
Dlatego, by się doskonalić, zaczęłam szukać 
poradników, stron internetowych o tej tema-
tyce. Przez przypadek odwiedziłam „Pokochaj 
Fotografię”. Z ciekawości pobrałam jeden 
z numerów kwartalnika i zostałam mile zasko-
czona. Publikacje w nim zawarte, wzbogacone 
interesującymi fotografiami, szybko mnie wcią-
gnęły. W tym magazynie podoba mi się jego 
powszechność i łatwy dostęp oraz że każdy, 
czy to amator, czy profesjonalista, może tu 

znaleźć coś dla siebie. Prezentuje także do-
robek uznanych artystów fotografików, dzięki 
którym można wyciągnąć naukę dla siebie. 
Otwiera nam okno na świat, inspiruje, pobu-
dza do działań. pozwala poznawać i analizo-
wać aktualne tendencje w fotografii. Dla mnie 
są to wystarczające powody, by prenumero-
wać kwartalnik.

Monika: Zauroczyło mnie podejście autorów 
– fantastycznie pozytywne i nieziemsko inne. 
Ośmielę się powiedzieć, że to dzięki Pokochaj-
Fotografie.pl aparat stał się dla mnie przewod-
nikiem i nauczycielem. PokochajFotografie.pl 
pojawił się w, jak do tej pory, jednym z najgor-
szych momentów w moim życiu, z którym do 
końca poradzić nie potrafię sobie do dziś ;-). 
Pojawił się z projektem 365. Niby nic, a zmie-
niło w mojej głowie wszystko. Narodziło się 
mnóstwo szalonych projektów, nadało sens 
i utrzymuje, żeby nie zwariować. Z namięt-
nością oglądam kolejne fotki, doczekać się 
nie mogę następnej strony, podziwiam zapał 
i zazdroszczę pomysłu. Dlaczego prenumeruję 
PokochajFotografię.pl? Bo jest nitką, która sca-
la każdą moją komórkę, a działa jak balsam.

Aleksandra: Magazyn PokochajFotografię.
pl prenumeruję, ponieważ jest wykonany ze 
smakiem i gustem, można popodziwiać prace 
amatorów i profesjonalistów. Dla mnie osobi-
ście sprawia, że patrzę na świat coraz bardziej 
drobiazgowo, dzięki czemu zauważam rzeczy 
kiedyś dla mnie niezauważalne. Ponad to, licz-
ne projekty jakie prowadzą autorzy magazynu 
pozwalają rozwijać się każdemu, kto w mini-
malnym stopniu jest zainteresowany tym kie-
runkiem w sztuce. A kolejnym dużym plusem 
jest to, że jest zupełnie darmowe :)

Karolina: Uważam, że jest to najciekawsza 
gazeta poświęcona fotografii na rynku, bardzo 

inspirująca, poszerzająca horyzonty, dzięki niej 
mogę poznać bliżej nie tylko pracę, ale i same-
go twórcę, dla mnie to niesamowita „podróż” 
i to najbardziej mnie wciąga. Wasze warsztaty 
są magiczne i widać, że mają niemal rodzinną 
atmosferę, to wszystko razem łapie za serce 
i nie pozwala już o was zapomnieć... Mam 
nadzieję, że kiedyś będę mogła uczestniczyć 
w waszych warsztatach i poznać to wszystko 
od zaplecza, byłoby fantastycznie...

Wszystko za darmo 
więc jeśli jeszcze nie prenumeru-
jesz — to na co czekasz? ;)) 
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