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Fotografie świadczą o nas samych

Jakiś czas temu Michał Buddabar, którego materiał 
znajdziecie w tym wydaniu, napisał do mnie takie 
słowa: „Fotografuję w 95% Kievem za 500 zł, więc domy-
ślam się, że nie zostanę wybrany...” 

Zdjęcia, które autorzy prezentują w naszym magazy-
nie, a także na różnego rodzaju wystawach, w książ-
kach, czy na własnym blogu, wiele mówią o nich sa-
mych, może nawet więcej niż o tym, co przedstawiają. 
Prezentując zdjęcia odsłaniamy się. Czujny, wrażliwy 
widz jest w stanie wyczytać z tych pojedynczych 
klatek to, co nas podnieca, przeraża, fascynuje. Foto-
grafowanie to coś więcej, dużo więcej, niż utrwalenie 
obrazu. A sprzęt to tylko narzędzie - ubolewam, że 
nie zawsze tak tanie jak Kiev, ale to już temat na inną 
okazję.

Zapraszam Was do fascynującej podróży, do pozna-
nia kilkudziesięciu wspaniałych ludzi, którzy na kolej-
nych stronach 18 już wydania magazynu Pokochaj 
Fotografie.pl dzielą się swoimi fotografiami, odsłania-
jąc przed nami swój świat.
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PokochajFotografie.pl objęło patronatem najpopularniejszy w Polsce Wielki Konkurs 
Fotograficzny organizowany przez National Geographic Polska. Konkurs był wielokrotnie 
nagradzany i wyróżniany, m.in. przez miesięcznik Press. Centrala National Geographic Society 
w Waszyngtonie nadała mu tytuł Best New Product Launch Campaign 2005 oraz uhonorowa-
ła nagrodą Brand Promotion Consumer Focus Award w 2010. Konkurs stał się inspiracją dla 
Towarzystwa National Geographic, które już od 2006 roku organizuje jego międzynarodową 
edycję.
Wielki Konkurs Fotograficzny National Geographic to wyjątkowe wydarzenie w świecie fotografii i to 

zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. To konkurs, który przed wieloma fotografiami otwiera 

nowe możliwości, a za jego sprawą w ciągu ostatnich lat na polskim rynku objawiło się kilka nowych 

talentów – mówi Martyna Wojciechowska, redaktor naczelna National Geographic Polska.

Zasady konkursu:

Zdjęcia można zgłaszać od 1 czerwca do 31 sierpnia przez stronę 

Konkurs organizowany jest w 5 kategoriach:

• KRAJOBRAZ

• LUDZIE

• ZWIERZĘTA

• FOTOREPORTAŻ

Kategoria specjalna SAMSUNG:

• NAJSZYBCIEJ DO DOSKONAŁOŚCI

Jury w składzie Tomasz Tomaszewski, Martyna Wojciechowska , Wojciech Franus, Adam Balcerek, Grze-

gorz Leśniewski, Maciej Nabrdalik, Rafał Olejniczak w pierwszym etapie obrad wyłoni finalistów, a następ-

nie przyzna: Grand Prix Konkursu oraz jedną nagrodę główną i po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. 

Nazwiska laureatów i zwycięskie fotografie opublikowane zostaną na łamach National Geographic Polska, 

oraz w kolejnym wydaniu magazynu PokochajFotografie.pl

Zgłoszenia do konkursu na stronie:

www.wkf.national-geographic.pl
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http://www.wkf.national-geographic.pl/


Wszystko za darmo 
więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz 
— to na co czekasz? ;)) 
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Pokochaj Fotografię w TV 
internetowa telewizja fotograficzna

www.pokochajfotografie.pl

http://pokochajfotografie.pl/?page_id=4850


www.buddabar.eu
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Nazywam się Buddabar, Michał Budda-
bar. Jestem grafikiem samoukiem i  tym 
zajmuję się zawodowo. Na co dzień sta-
ram się pracować, chodź nie jest to łatwe, 
kiedy non stop kadruję świat otaczający, 
prześwietlam ludzkie sumienia i  dusze, 
które czasami bywają bardzo brudne, 
rzadziej piękne. Im starsze serce, tym 
piękniejsze wnętrze. 

http://www.buddabar.eu/
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Fotografii uczę się nadal. Ostatnio w  Wikipe-
dii doczytałem, co to jest ogniskowa i na jakiej 
zasadzie ona działa. Nie znam się na sprzęcie, 
fotografuję zazwyczaj starym radzieckim apa-
ratem średnioformatowym, który kupiłem na 
aukcji. Nabyty aparat miał ustawioną przesłonę 
2.8 i wszystkie zdjęcia tak robiłem, dopóki nie 
odkryłem, że można też inaczej. Pierwsza rolka, 
pierwsza publikacja w internetowych galeriach, 
to były sukcesy - foto dnia, foto tygodnia itp. Lu-
dzie podejrzewali, że ukradłem gdzieś to zdję-
cie.  Nie przeczytałem żadnej książki o fotogra-
fii, nie uczestniczyłem w żadnym kursie. Ale to 
wszystko chyba dlatego, że nie zależało mi na 
robieniu ładnych, poprawnych podręcznikowo 
kadrów. Ja po prostu lubię opowiadać o życiu, 
ludziach.

Michał Buddabar • portfolio
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To mnie pchnęło do fotografii i od 2008 roku 
aparat jest przedłużeniem moich kończyn. Gdy-
bym się nie wiercił w nocy, to spałbym z apara-
tem i fotografował sny.
Skąd biorę pomysły? Z życia. Nie wiem, czy to są 
obrazy, które już gdzieś kiedyś widziałem, czy to 
po prostu siedzi w mojej głowie. Nigdy nie pla-
nuję kadrów. Po prostu umawiam się na zdjęcia 
i tyle. Fotografuję oszczędnie, bo fotografia tra-
dycyjna nie jest tania; oszczędzam klatki i sza-
nuję je. Zanim nacisnę spust migawki – myślę.
Samo fotografowanie sprawia mi ogromną 
przyjemność. To są moje płuca, a obrazy to tlen. 
Kiedy nie robię zdjęć dłużej niż 3 dni, duszę się. 
Nie potrafię tego określić. To jest okropne. Fo-
tografię stawiam ponad wszystko, sam się za-
stanawiam, czy to nie jest chore.

Michał Buddabar • portfolio
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Fotografujcie według własnego uznania i dużo 
publikujcie. Czytajcie po cichu, jak ludzie od-
bierają fotografie.  Dzięki temu macie szansę 
wyrobić swój własny styl.  Stawiajcie w fotografii 
treść i przekaz ponad technikę. Gdy nauczycie 
się pokazywać prawdę, wtedy szlifujcie warsz-
tat. Naukę fotografii powinno się zaczynać od 
patrzenia na świat, a kończyć na technice. Sam 
się nadal uczę.

Michał Buddabar • portfolio
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Kochaj zdjęcia, a nie aparat

Michał Buddabar • portfolio



projekt 365 • Tomasz Szeremeta

projekt 365 | portrety

Tomasz Szeremeta

facebook.com/tomasz.szeremeta
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Mam za sobą czterdzieści wiosen i  od kilku lat co-
dziennie robię zdjęcia. Najchętniej fotografuję ludzi, 
robiąc pozowane portrety. Dlatego mój przedostat-
ni projekt 365 zawierał wyłącznie takie zdjęcia. Nie 
ograniczam się jednak jedynie do portretów. Bardzo 
lubię fotografować życie ulicy, zwłaszcza w  dużych 
miastach, co uzupełnia się z moim zamiłowaniem do 
podróży. Mam już za sobą street photo w takich mia-

https://www.facebook.com/tomasz.szeremeta


Tego dnia postanowiłem, że zrobię portret na 
tle pomarańczowych filarów jednej z kamienic 
Dolnego Rynku w Goerlitz. Opłacało się stać 
tam pół godziny i czekać na kogoś odpowied-
niego. Ten miły pan, który spacerował z ro-
dziną, był co najmniej zdumiony moją chęcią 
portretowania jego osoby. Na szczęście się 
zgodził, bo idealnie pasował do mojej koncep-
cji. 

Lothar

99/365
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stach jak Praga, Warszawa, Berlin, Bar-
celona, a w planach są już kolejne. Dużą 
frajdę czerpię też z eksploracji tak zwa-
nych urbexów. Odwiedzanie opuszczo-
nych domów, fabryk, szpitali, kościołów, 
magazynów to zajęcie ekscytujące, choć 
bywa bardzo niebezpieczne, a  czasem 
i nielegalne. 
Pracuję na etacie w Miejskim Domu Kul-
tury. Zajmuję się tu techniką estradową, 
zespołami muzycznymi oraz organizacją 
i promocją imprez.

Mój aktualny, czwarty już projekt 365, 
związany jest z zamiłowaniem do nowo-
czesnych mobilnych technologii. Dziś 
przede mną do zrobienia sto jedenaste 
zdjęcie w  tym cyklu. I  tak jak wszystkie 
poprzednie, będzie zrobione telefonem 
i niekadrowane po zrobieniu. Zdjęcie to 
będzie kwadratowe i  edytowane rów-
nież w  telefonie. Sporo ograniczeń, ale 
to właśnie one wyzwalają kreatywność.

Bardzo lubię książki o  fotografii. Kiedy 
ktoś mówi, że pasjonuje się fotografią, 
a  później okazuje się, że nie przeczytał 
najciekawszych książek z  tej dziedzi-
ny - nie wierzę w  jego pasję. Literatura 
fachowa na pewno nie jest pierwszym 
źródłem zdobywania wiedzy, ale zde-
cydowanie jednym z  najważniejszych. 
Szczególnie polecam, wśród dostępnych 
po polsku książek, Fotografię praso-
wą, której autorem jest Kenneth Kobre. 
Znajdziecie tam wskazówki dotyczące 
pracy fotoedytora, czy też świetne roz-
działy o  reportażu i  portrecie. Bardzo 
lubię również wideo szkoleniowe, wiele 
się nauczyłem od Scott’a  Kelby, Berta 
Stephani, Zacka Ariasa, Chrisa Orwiga 
i - bardzo młodych - Joey’a L. i Lary Jade. 



Lisa
To oczywiste, co na ulicy przyciągnęło moją 
uwagę akurat do tej dziewczyny. Nie było tylko 
oczywiste, czy zgodzi się pozować do zdjęcia 
i to kawałek dalej od miejsca, w którym sie-
działa. Tam, gdzie kiosk z gazetami tak dobrze 
odbija światło słoneczne. 

127/365
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Dawniej, żeby poznać sposób pracy ta-
kiego fotografa, trzeba było zostać jego 
asystentem, co dla większości z nas jest 
po prostu niemożliwe. Dziś mamy tej 
wiedzy pod dostatkiem, szkoda tylko, że 
nie po polsku. Nadal chętnie sięgam po 
książki i filmy instruktażowe, czytam blo-
gi, oglądam vlogi. Jednak, z czasem, naj-
częściej te dotyczące filozofii, ideologii 
i problematyki fotografii.

Wszystko, co nas spotyka w życiu, wszyst-
ko, czego doświadczamy, w jakiś sposób 
na nas wpływa. Wszystko ma znaczenie. 

To, co fotografujemy i  co nas inspiruje 
do użycia tego obrazkowego języka, jest 
tym, co nas ciekawi w życiu. Stąd popu-
larny pogląd, że portrety więcej mówią 
o  ich autorze niż o samym portretowa-
nym. Jest w tej tezie sporo prawdy.

Jeśli przecież ktoś, kto robi serię enigma-
tycznych, mrocznych portretów bez-
domnych (taki Lee Jefries), to musi być 
w dużym stopniu pod wpływem zjawiska 
bezdomności. Może ono go pociąga i za-
stanawia, może przeraża, ale na pewno 
interesuje. I  to bardzo, bo bez sporego 
zainteresowania nie przebrnąłby przez 
trudności związane z  realizacją takiego 
projektu. Ci ludzie przecież nie czekają 
na to, aż ktoś przyjdzie zrobić im zdjęcie. 
Wiem to doskonale, bo sam takich ludzi 

A to, jakim jesteś fotogra-

fem, wynika z tego, jakim 

jesteś człowiekiem



Ada
Adę poznałem dzień wcześniej i zrobiłem jej 
kilka zdjęć. Są takie osoby, które fotografuje 
się z przyjemnością, bo wyglądają ciekawie 
z każdej perspektywy, a do tego mają zdrowy 
dystans do siebie. Po kilku różnych pozach 
Ada powiedziała jeszcze: „zrób mi zdjęcie z tą 
dziurą w sukience.”  
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również portretuję. Bardzo mnie intere-
sują ludzie i  ich działalność oraz skutki 
tej działalności. Ale nie tylko, bo również 
przyroda, architektura, nowoczesna 
technologia, sztuka, internet i wiele, wie-
le innych rzeczy.

W  fotografowaniu czasem największą 
frajdę sprawia zadowolenie osoby, dla 
której robię zdjęcie, a  czasem - reak-
cja przypadkowego odbiorcy. Czasami, 
podczas pracy, w niezaplanowany a jed-
nak nieprzypadkowy sposób, udaje mi 
się zrobić naprawdę dobre zdjęcie i  to 
jest bardzo przyjemne. Innym razem 
największą przyjemność daje obcowa-
nie z tym, co fotografuję, z ludźmi, miej-
scem. Kiedy indziej jest to sama ekscyta-
cja związana z  przedsięwzięciem, które 
mnie kręci. Świadomość uczestnictwa 
w  czymś niezwykłym. Bardzo też lubię 
zaskakiwać odbiorcę, trochę wprowa-
dzać w błąd, wręcz oszukiwać. Niezbyt to 
może eleganckie, ale szczerze mówiąc - 
taki jestem.

Dla tych, którzy są na początku fotogra-
ficznej drogi, miałbym dwie wiadomości: 
jedną dobrą, drugą złą. Zła jest taka, że 
sam się musisz wszystkiego nauczyć. Do-
bra jest taka, że sam się wszystkiego na-
uczyć możesz. Ludzie dzielą się bowiem 
jedynie na samouków i nieuków. 

W  pewnym biurze w  miejscowości 
Sèvres niedaleko Paryża przechowy-
wany jest przedmiot, którego długość 
to tyle, ile w  próżni pokonuje światło 
w czasie 1/299792458 sekundy. To wzo-
rzec metra. W fotografii ani żadnej innej 
działalności kreatywnej nie mamy tak ła-
twych i prostych metod do oceny czy po-

173/365
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Kamila
Kamila przyjechała tego dnia do Zgorzelca 
ze znajomymi. Wspólnie zwiedzali okoliczne 
urbexy. Gdy ją zobaczyłem, od razu pomyśla-
łem, że zaraz będę miał zdjęcie na dzisiaj! Kilka 
miesięcy później Kamila ścięła swoje ośmiolet-
nie dredy.  
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równania wyników naszej działalności. 
Nie mamy uniwersalnych, powszechnie 
akceptowanych wzorców. Fotograficzny 
wzorzec metra nie istnieje. Sami więc 
możemy i musimy wybierać swoje apa-
raty i  obiektywy, techniki fotografowa-
nia, miejsce, modeli, czy filozofię. A  do 
dyspozycji mamy możliwości często tak 
odmienne, jak sposób postępowania 
Tomasza Tomaszewskiego i Bruce’a Gil-
dena. Ten pierwszy najpierw rozmawia 
z  ludźmi, często bardzo długo, zanim 
w  ogóle wyciągnie aparat z  torby. Ten 
drugi fotografuje obcych bez pytania, 
z bliska, na ulicy. Na dodatek błyska im 
lampą prosto w twarz.

Współczesna fotografia to ocean możli-
wości. To głębiny inspiracji, nieprzebra-
ne bogactwo ludzkiej kreatywności. To 
miejsce, w którym każdy chętny znajdzie 
coś dla siebie. A najwspanialsze jest to, 
że możemy brać z różnych źródeł po tro-
chę, tyle ile nam potrzeba, tyle, ile sami 
uważamy za stosowne. 



Jerzy
Akurat byłem w Międzyzdrojach i zobaczyłem 

plakat informujący o planowanym na następny 
dzień spotkaniu autorskim profesora Bralczy-

ka i Michała Ogórka. Miałem więc cel. Najpierw 
doszło do nieporozumienia, gdy próbowałem 

dostać się do profesora za pośrednictwem 
pracownicy biblioteki. Użyłem słowa portret, 

które zostało źle zrozumiane. Pani z biblio-
teki i sam profesor myśleli, że chcę portret 

pana Jerzego narysować lub namalować, więc 
uzyskałem odpowiedź odmowną. Byłem jed-
nak ogromnie zdeterminowany pragnieniem 

włączenia podobizny Jerzego Bralczyka do 
moich zbiorów. Na szczęście, przed rozpoczę-

ciem spotkania przechodził on korytarzem. 
Poprosiłem wówczas ponownie o pozowanie, 
obiecując, że nie zajmie to więcej niż trzydzie-
ści sekund. Zajęło dwadzieścia. W ten sposób 
powstał mój ulubiony spośród trzystu sześć-
dziesięciu pięciu portretów w tym projekcie.

202/365
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Maria
Marysia jest moją nastoletnią koleżanką i stałą 
klientką do eksperymentów ze światłem bły-
skowym. Była jedną z osób, której planowałem 
zrobić portret od samego początku. Ciągle 
to odwlekaliśmy, aż pewnego dnia stwierdzi-
łem, że do końca projektu 365 jest mniej niż 
miesiąc, więc robimy zdjęcie dziś, tak jak stoi. 
I zrobiliśmy.

Józef
Takie wspaniałe tła można czasami znaleźć 

w przestrzeni publicznej. To zewnętrzna ścia-
na jednego ze Zgorzeleckich marketów oraz 

Józef, którego można czasem spotkać na par-
kingu przy tym budynku.

26/365320/365
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Bernardo
Bardzo lubię światło słoneczne wpadające 
przez okno. To taki naturalny i łatwo dostępny 
softbox. To sytuacja, w której światło dzienne 
jest zarazem miękkie, jak i kierunkowe. 

169/365
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Mateusz
Ponieważ mocno się już ściemniało, a ja nie 
miałem ani zdjęcia, ani lampy błyskowej, 
postanowiłem czekać na przypadkowego 
przechodnia w pobliżu pod-
świetlanej jarzeniówkami 
witryny. I tak oto 
niedogodności 
potrafią się 
przewrot-
nie obrócić 
w korzyści.

Mariusz
W zasadzie to jest portret środowiskowy. Ope-
rator sprzętu kinowego dumnie trwa na swym 

posterunku od wielu lat. A niewtajemniczony 
może mieć wątpliwości, czy to zdjęcie 

współczesne, czy może powsta-
ło pół wieku temu.

67/365344/365
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Aleksandra
Kuba, mój kolega, robił portret w kinie, do 
miejskiego kalendarza, w zupełnie innym 

klimacie niż to zdjęcie. Ja Oli wcześniej nie 
znałem, ale szybko namówiłem do pozowania. 

Z tyłu lampa udawała poświatę projektora. 
Druga w softboxie udawała świecący ekran. 

a Ola udawała, że ogląda film, który ją mocno 
wciągnął.

257/365
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Lutz
Ten człowiek wysiadł właśnie z tram-

waju i odpalił papierosa. Był 
pewnie tak zaskoczony, 

że ktoś obcy prosi 
go o portret, że 
bez wahania się 

zgodził. W tym 
ruchliwym miej-

scu jedynie duża roz-
dzielnia elektryczna 

gwarantowała spokoj-
ne tło. W kadrowaniu 

chodzi jedynie o to, 
by usunąć z pola 
widzenia wszyst-
kie niepotrzebne 

elementy. 

Francesco
Ten Czech, którego zatrzymałem, gdy po-
spiesznie przemierzał ulice niemieckiego 
Goerlitz, wyglądał jak żywcem wyjęty 
z najnowszego filmu Wesa 
Andersona. Co cieka-
we, Grand Budapest 
Hotel kręcony był 
w dawnym domu 
handlowym, sto 
metrów od 
miejsca w któ-
rym zrobiłem 
to zdjęcie.

116/365 17/365
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Felicia
Niektórzy ludzie w ogóle nie pytają po co i dla-

czego, gdy mówię, że chcę im zrobić zdjęcie. 
Widocznie dobrze czują się we własnej skórze 
i uważają się za ciekawych ludzi. A to przecież 

nic dziwnego uwieczniać to, co ciekawe.

306/365
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Dominik
Bardzo lubię wychwytywać takie zabawne 

skojarzenia między ludźmi a ich otoczeniem. 
Choć cała sytuacja wyglądać może na zapla-

nowaną, była naturalna. Dominik to gitarzysta 
punkowego zespołu. Czekał na swój występ 

w garderobie, w której na ścianie wisi to cieka-
we malowidło.

263/365
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Klaudia
Gdy tylko ustawiłem światło, ktoś kondygnację 

niżej zaczął hałaśliwie domagać się oddania 
windy. Cóż za brak zrozumienia dla twórczych 

poszukiwań fotografa. I to w budynku domu 
kultury. A jednak Klaudii udało się utrzymać 

spokój Wenus z Milo, a jej odbiciu - świeżość 
Audrey Hepburn.

355/365
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Wojciech
Młody, energiczny, niecierpliwy i ruchliwy wo-
kalista czekał na nagranie. A wygląda jak oaza 
spokoju, zadumy i równowagi. Tak, fotografia 
może kłamać.

Edyta
Pani Edyta Zarębska jest pisarką i ilustratorką. 

Poprosiłem ją o pozowanie tuż po spotkaniu 
z dziećmi, do których adresuje swoją twór-

czość. Bardzo lubię sytuacje, w których wygląd 
modela intryguje. Myślę, że większość z od-
biorców pomyśli, ze to aktorka albo uczest-

niczka balu przebierańców, a nie pisarka 
na spotkaniu autorskim.

75/365301/365
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Piotr
Czasem wiedziałem wcześniej, że ktoś zna-
ny, kogo lubię, przyjedzie do Zgorzelca. Tak 
było z Piotrem Cyrwusem, który wystąpił 
w „Ławeczce”, wspólnie z Iwoną Ko-
nieczkowską. Zaplanowałem 
więc na ten dzień portret 
pana Piotra. Pozostało 
więc jedynie go na to 
zdjęcie namówić. 
Poprosiłem, żeby 
był sobą. Jak 
widać, bliżej mu 
do gangstera 
z kampanii spo-
łecznej Mafia 
dla psa, niż do 
postaci ze zna-
nego serialu.

Tadeusz
Tym razem nie było prosto. Najpierw uzyskać 
zgodę na zdjęcie, a później jeszcze namówić 

Tadeusza, żeby stanął tam, przy białej ścianie 
budynku. Chwilę z nim rozmawiałem, 

łatwego życia nie miał i nie ma. Ale 
dostrzegam w jego wyglądzie 

jakąś siłę, dumę, spokój 
i pewność siebie.

66/365121/365

projekt 365 • Tomasz SzeremetaPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 65



Anna
Czasami portrety robię bardzo szybko. W cią-

gu dosłownie kilkunastu sekund sesja jest 
skończona. Ale gdy robię zdjęcie siostrze, nie 
muszę się spieszyć. Mogę wówczas użyć mo-

jego ulubionego softboxa i spokojnie dopaso-
wywać tło, parametry ekspozycji i ustawienie 

światła. 

234/365
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Vincent
Często spacerowałem po ulicach Goerlitz 
w poszukiwaniu odpowiedniej osoby. Ucieszy-
łem się, gdy zobaczyłem tego punka. Ktoś tak 
kolorowy, niecodzienny i kon-
trastujący z otoczeniem z całą 
pewnością był odpowiednią 
osobą. 

Marcelina
Czerwona głowa, pełna kre-

atywnych pomysłów zwią-
zanych z filmem i foto-
grafią. Słyszała o moim 

projekcie, zanim się 
poznaliśmy. A ja, gdy ją 

zobaczyłem, to oczy-
wiście namówiłem na 

zdjęcie. Żeby nie odwra-
cać uwagi od Marceliny, 

postanowiłem zrobić 
coś bardzo, bardzo 

prostego, z użyciem 
białej ściany i świa-

tła okiennego.

11/365170/365
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Katarzyna
Moja serdeczna koleżanka, znana pani fo-
tograf z Legnicy, grzecznie współpracowała. 
Sama zna przecież doskonale trudy zdobywa-
nia upragnionych kadrów. Zdjęcie zrobiłem 
w samochodzie. Pomysł miałem już wcześniej. 
Goła lampa na statywie kilka metrów od auta. 
Buzia blisko rolety, tak, aby wzór pokrył całą 
twarz. Mamy to!

251/365
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Paryż • Justyna Andrzejewska 

paryż
kurorty

Justyna Andrzejewska

www.justynaandrzejewska.com
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Justyna Andrzejewska (ur. 1986 w  Gnieź-
nie) jest absolwentką Wydziału Artystycznego, 
kierunku Grafika, Instytutu Sztuk Wizualnych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studentką 
Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze, 
gdzie, pod okiem Wojtka Zawadzkiego, szkoli-
ła swoje umiejętności widzenia. Wielokrotna 
uczestniczka Wszechnicy fotograficznej. Z  wy-
kształcenia skrzypek – muzyk instrumentalista.

http://justynaandrzejewska.com/
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„Kurorty” to zestaw fotografii, który powstaje 
od paru lat i  sądzę, że nigdy go nie zamknę. 
Temat popularny i bliski niejednemu oku, choć 
interpretowany na wiele sposobów. W każdym 
z odwiedzanych przeze mnie kierunków tury-
stycznych staram się dojrzeć coś nietuzinko-
wego, niebanalnego, z  pozoru pobocznego, 
a jednak dla mnie bardzo interesującego. Kon-
centruję się na tym, czego inni nie zauważają, 
próbuję wyselekcjonować i docenić małe, pro-
ste historie.

Paryż to swoista mekka fotografów, trudno 
o bardziej fotogeniczną, przepełnioną temata-
mi przestrzeń. Od pierwszego dnia czułam na 
sobie brzemię doskonałości fotografii, które 
powstały, zanim się tam pojawiłam. Mój zestaw 
składa się z 33 obrazów pokazujących fragmen-
ty przestrzeni, w których starałam się uniknąć 
trywialnych odruchów fotografa-turysty.
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Kiedyś, aby zatrzymać w pamięci ulotne chwile, wędrowiec zauroczony 
otaczającym go światem, wyciągał szkicownik i próbował kilkoma kre-

skami ołówka opowiedzieć o emocjach, jakie w nim wywołują.

Paweł Wieczorek, urodzony w 1973 roku w Stalowej Woli. Mieszka i pracuje w Kra-
kowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, z wykształcenia i zawodu architekt. Po 

początkowym zainteresowaniu fotografią architektury,  obecnie najbliższa jest mu 
fotografia, której głównym tematem jest człowiek. Autor wystaw indywidualnych 

i zbiorowych, wyróżniany i nagradzany w konkursach fotograficznych: Sony World 
Photography Awards 2013 oraz International Photography Awards 2013.

www.pwieczorek.com
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http://www.pwieczorek.com/
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Ręka sprawnie trzymająca ołówek przelewała na papier to, co chłonął 
umysł. Zapis przestrzeni, barwy, koloru, kształtu, dźwięków, powstawał 
powoli na kartce papieru jako świadek miejsca i czasu. Czas poświęcony 
na rozmowy z ludźmi, na ich lepsze poznanie, na drobiazgowe przyglą-
danie się ich codziennemu życiu, na analizowanie ich charakterów, był 
powodem przewracania kolejnych kartek szkicownika. Na jego margi-
nesach pojawiały się zapiski zdarzeń, rozmyślania i skojarzenia. Szkice 

zamykały w sobie tajemnice historii spotkanych ludzi i ich relacji z auto-
rem. Im głębsze były te relacje, tym szkic stawał się dokładniejszy. Do-
stawał walor, światło, cień, fakturę, zyskiwał swój niepowtarzalny cha-
rakter. Był coraz pełniejszy i coraz bogatszy w detal. Opowiadał więcej 

i więcej, zdradzał tajemnice i odpowiadał na pytania. 

Wreszcie... stawał się rysunkiem.

Dziś w podróżowaniu i poznawaniu świata, pomijając łatwość prze-
mieszczania się, nie zmieniło się tak wiele, dysponujemy jedynie innymi 
narzędziami do jego opisywania.  Szkicownik i ołówek zastąpiła mała 
czarna skrzynka, do której mocujemy zestaw soczewek. Środki wyrazu 
pozostają te same. Jedynie czas zdaje się płynąć szybciej, a odwiedzane 
miejsca coraz bardziej upodabniają się do siebie. Wrażliwość na barwę, 

kolor, kształt i fakturę, w połączeniu z umiejętnością słuchania, dają 
efekt w postaci szkicu, tym razem wykonanego na kartce papieru 

fotograficznego. 
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Jeśli znajdziemy w sobie pasję patrzenia i słuchania, jesteśmy  
dostatecznie blisko, by prawie dotknąć drugiego człowieka i zapomnimy 
na chwilę o upływie czasu, mamy szansę, aby nasze szkice zamieniły się 
w rysunki. Były czymś więcej niż zapisem chwili, opowiadały historię, 

pełne emocji przykuwały uwagę, miały to coś, co powoduje, że nie potra-
fimy oderwać od nich wzroku, chcemy widzieć więcej i więcej.

Nie sposób stworzyć zadowalający obraz „odkrywanego” przez nas świa-
ta nie poświęcając poznaniu odpowiednio długiego czasu.  

Historia, którą chcemy opowiedzieć naprędce, zazwyczaj bywa bardzo 
powierzchowna i tym samym nie zawsze prawdziwa. 

Zmieniając niemal codziennie miejsce pobytu, nie sposób stworzyć 
o każdym z nich dobrego, skończonego rysunku. Ten wymaga wiedzy, 

czasu i cierpliwości. Szkice z podróży do Birmy pozostaną tyko szkicami, 
pojedynczymi fotografiami z dalekiego kraju, zapisem  

emocji towarzyszącej chwili naciśnięcia spustu migawki.  
Pozostaną notatkami na marginesach:

 ...aby usłyszeć - muszę nauczyć się słuchać, 
aby zobaczyć  - muszę nauczyć się widzieć, 

aby dotknąć - muszę być bardzo blisko...

Pozostaje nadzieja, że tak jak dobry szkic może być zapowiedzią fanta-
stycznego obrazu, tak tych kilka fotografii może być przyczyną do po-
wrotu do tych wyjątkowych miejsc, aby kiedyś móc opowiedzieć o każ-

dym z nich więcej i stworzyć  prawdziwą historię ludzi, którzy są jej 
bohaterami.

 

Prezentowane zdjęcia powstały podczas podróży 
po Birmie w listopadzie i grudniu 2013
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PIOTR ZYGMUNT
Rocznik 77. Z wykształcenia przyrodnik. Prowadzi firmę związaną 
z ochroną środowiska i badaniami naukowymi. Fotografować zaczął 
późno, w wieku dwudziestu kilku lat, a tak zupełnie poważnie — do-
piero po trzydziestce. Mozolnie pracuje nad rozwojem swojego spo-
sobu widzenia. Interesuje go codzienność, rzeczy z pozoru nieistot-
ne oraz tematyka społeczna. Fotografuje głownie w swoim mieście, 
Krakowie. Lubi wzruszenia, ludzi, umiar i mroczne zakamarki duszy. 
Niniejszy materiał jest jego debiutem– pierwszym obszerniejszym ma-
teriałem publikowanym w PokochajFotografie.pl

Jaśniejsza strona miasta • Piotr Zygmunt 

www.piotrzygmunt.com
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ZAWSZE MYŚLAŁEM, ŻE NA DŹWIĘKI JESTEM 
ZNACZNIE BARDZIEJ WRAŻLIWY NIŻ NA OB-
RAZY. CHYBA DO TEJ PORY NIE MOGĘ TEMU 
ZAPRZECZYĆ. MOŻE TO DLATEGO, ŻE MUZYKI 
ZACZĄŁEM SŁUCHAĆ JAKO DZIECIAK, A FOTO-
GRAFOWAĆ — DOPIERO PO STUDIACH. 

Do momentu, kiedy w lipcu 2010 r. wybrałem 
się na warsztaty prowadzone przez Tomasza 
Tomaszewskiego, zajmowałem się fotografią 
banalną. Owszem, zdarzały się pojedyncze 
dobre kadry, ale nie fotografowałem ani 
z rozmysłem, ani regularnie. Najważniejszym, 
czego się wówczas nauczyłem, było to, że do-
bre zdjęcia można zrobić właściwie wszędzie. 
To spotkanie uświadomiło mi też, że fotogra-
fia może być narzędziem do zaspokajania 
mojej ciekawości świata. Potem, w 2011 r. tra-
fiłem na warsztaty z Maćkiem Nabrdalikiem 
i Tomaszem Tomaszewskim organizowane 
przez Pokochaj Fotografię. Po tych warszta-
tach zacząłem częściej chodzić z aparatem na 
szyi, szukając ciekawych ujęć w zakamarkach 
miasta. Mniej więcej rok temu znów trafiłem 
pod skrzydła T. Tomaszewskiego, gdy zapi-
sałem się na roczny kurs w jego Akademii 
Fotografii. Na pierwsze spotkanie należało 
przynieść swoje najlepsze zdjęcia i obmy-
ślić temat, nad którym będzie się pracowało 
przez rok. Po obejrzeniu moich fotografii 
mistrz nawet nie chciał słuchać, co wybrałem 
na temat swojego rocznego cyklu. Oznajmił 
mi autorytarnie „Pan będzie fotografował 
kobiety – piękne, dumne kobiety w Krako-
wie!” Bardzo szybko zauważył, że znakomita 
większość moich zdjęć przedstawiała właśnie 
kobiety. Próbowałem oponować, argumen-

Jaśniejsza strona miasta • Piotr Zygmunt PokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 141



tując, że stało się tak dlatego, że mężczyźni 
fotografowani na ulicy bywają agresywni. 
Tak naprawdę mój nauczyciel przejrzał mnie 
na wylot, ja po prostu w sposób intuicyjny 
jako obiekt fotografii wybieram panie. Byłem 
wręcz zakłopotany swoją słabością do płci 
pięknej. Zacząłem zastanawiać się nad przy-
czyną tego, że tak często fotografuję kobiety. 
Niezależnie od tego, że łatwiej jest podejść 
do kobiety i wymierzyć jej zdjęcie, ja po pro-
stu uważam, że są one znacznie ciekawszym 
tematem niż mężczyźni. Ci drudzy nie niosą 
w sobie takiej tajemnicy, a nawet jeśli, to 
ciekawi mnie ona znacznie mniej niż tajem-
nica, która jest w kobietach. Może po prostu 
jestem na nią mniej wrażliwy. Zapewne jakiś 
specjalista od ludzkiej duszy uznałby, że ma 
to związek z wychowaniem, z dzieciństwem, 
rodziną i seksualnością. Pewnie miałby rację. 
Czuję, że wpływ na moje wychowanie w naj-
większym stopniu miała matka. Miałem z nią 
doskonały kontakt, bardzo dużo zawsze roz-
mawialiśmy, uwielbiałem być maminsynkiem. 
Jeśli cechuje mnie jakaś wrażliwość, to za-
pewne odziedziczyłem ją właśnie po niej. Kto 
wie, może nawet była koło mnie i kierowała 
moim wzrokiem, gdy robiłem prezentowane 
tu zdjęcia...
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Kiedy zadaję sobie pytanie, co jest dla mnie 
najważniejsze, dochodzę do wniosku, że jest 
to rozumienie. Zawsze chciałem rozumieć 
świat. Gdyby jednak podejść w ten sposób do 
pokazywanych tu fotografii, jesteśmy skazani 
na porażkę, bo przecież one nie odkrywają 
jakiejś generalnej prawdy na temat kobiet, 
nie tłumaczą ich cudownej i złożonej natury. 
Pokazują je jedynie w kontekście czasu i miej-
sca – Kraków, lata 2013/14 r. Chciałbym, by 
powodowały one zadziwienie, były zbiorem 
zachwytów, które towarzyszyły mi podczas 
pracy nad tym materiałem.  Każdy oglądający 
może inaczej je interpretować. Jedni zoba-
czą twarze, inni łydki, a jeszcze inni mgnienia 
i gesty. Może ktoś dopatrzy się jednak jakiejś 
prawdy o bardziej ogólnym charakterze? 
Niech koniecznie da mi wtedy znać, co odkrył. 
Ja zaś zamierzam nadal fotografować kobiety 
w Krakowie, bo projekt ten nie ma daty koń-
cowej. Będę kontynuował moje obserwacje 
jaśniejszej strony miasta, strony którą uwiel-
biam, w mieście, które kocham.
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No16
rostrzygnięcie
Konkursu na 
autoportret

GRAND PRIX zdobył 

Piotr Pietryga

Konkurs na Autoportret • edycja 16

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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www.pokochajfotografie.pl

Istanbul • relacja z warsztatów

Na co dzień przyjaciele, dzielący od lat wspólną pasję, jaką 
jest fotografia. Tomasz, wieloletni współpracownik magazy-
nu National Geographic, człowiek o licznych zainteresowa-
niach, doświadczony w nauczaniu i przekazywaniu wiedzy 
entuzjastom fotografii w Polsce i na świecie. Marcin, erudyta, 
autor tekstów, muzyki, znakomity fotograf i znawca Lizbony. 
Warsztaty z nimi to był niezwykły, niezapomniany tydzień, 
w trakcie którego fotografowaliśmy życie codzienne Lizbony 
jednego z najbardziej urokliwych miast Europy. 

Lizbona • warsztaty | Michał Mrozek

www.pokochajfotografie.pl

Zdjęcia uczestników warsztatów  

4 – 11 maja 2014

Lizbona
Tomasz Tomaszewski & Marcin Kydryński
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W  swoim dorobku mam kilkanaście wystaw, głównie podróż-
niczych. Kilka razy w  roku staram się wysłać zdjęcia na jeden 
z konkursów fotograficznych. W ubiegłym roku zajęłam I miejsce 
w Fotomaratonie w Częstochowie. Posiadam tytuł AFIAP (artysta 
Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej).
  
Gdybym miała coś doradzić komuś, kto stawia pierwsze kroki 
w  fotografii, pewnie namawiałabym do tego, by przede wszyst-
kim oglądać dużo dobrej fotografii oraz dużo fotografować. Tego 
ostatniego, życzę również sobie.

Fotografia stanowi od lat moją pasję. Fotografuję przede wszystkim pod-
czas wakacji, które od kilku lat spędzam wraz z rodziną (trójka małych dzieci 
i mąż) w Azji, a także podczas ferii, kiedy to wyjeżdżamy do Maroka. Podró-
żujemy z dziećmi od 2009 roku. Celem pierwszej naszej wspólnej podróży 
były Birma, Tajlandia i Kambodża. Hania miała wtedy 4 lata, a Paweł 2,5  roku. 
W 2010 roku, niecałe pół roku po przyjściu na świat Rafała, wakacje spędzi-
liśmy w Wietnamie. 2011 rok to powrót do Birmy, kolejny - to Indie, a 2013 
 — Indie i Bangladesz. Dzieci sprawiają, że w odwiedzanych krajach jest się 
dla tubylców bardziej człowiekiem niż turystą, otwierają oni serca i ofiarują 
gościnność. Po tych kilku latach podróży dzieci mają już swoje ulubione miej-
sca na mapie świata: najlepszy plac zabaw jest w Kuala Lumpur, a szalone 
wesołe miasteczko w Rangunie ściąga z głów czapki, nie tylko w przenośni, 
ale i dosłownie. Z dumą wspominają trzydniowy trekking z Kalaw do Inle. Nie 
brakuje też kulinarnych wspomnień. Soki truskawkowe najlepsze są w Egip-
cie. W  Maroko warto wpaść na ciastka do Chefchauen, gdzie pod wieczór 
można też zjeść miseczkę ślimaków. Natomiast pieczonego węża w Kambo-
dży nie należy ponownie grillować, bo będzie zbyt twardy i już nie tak dobry 
jak w wietnamskiej zupie. 

W fotografii szczególnie interesuje mnie człowiek. Fascynuje mnie to, że świat 
jest różnorodny, a jednocześnie ludzkie wartości i emocje są uniwersalne dla 
każdej kultury. Fotografuję w kolorze i staram się, aby ten kolor był również 
walorem zdjęcia. Zobaczyć, zamrozić, zatrzymać – mogłoby stanowić dewizę 
mojego patrzenia na fotografię.

Inspiruje mnie twórczość Tomasza Tomaszewskiego, Alexa Webba i Steva Mc-
Curry. W ostatnim czasie staram się robić zdjęcia wieloplanowe, aby w ten spo-
sób rozbudowywać swój warsztat i zasób umiejętności.

PRACUJĘ JAKO ADIUNKT W KATEDRZE MATEMATYKI 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE. 
JESTEM CZŁONKIEM KRAKOWSKIEGO KLUBU 
FOTOGRAFICZNEGO. 
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Jestem 25-letnią studentką reklamy, urodziłam się i mieszkam w Warszawie. 
Pracuję jako freelancer. Mimo że swoje plany zawodowe wiążę z marketingiem, 
fotografia wypełnia każdą moją wolną chwilę.

Fotografowałam w pewnym sensie od zawsze. Jako dziecko wyjeżdżałam 
z rodzicami na mazury. Zabieraliśmy ze sobą taki mały aparat Kodaka, tzw. 
„małpkę”, oczywiście na kliszę. Pamiętam, jak ku niezadowoleniu mojego 
taty, wypstrykiwałam pół rolki filmu na ujęcia zachodów słońca nad jezio-
rem. Bardziej świadome fotografowanie zaczęło się w moje 13 urodziny, 
kiedy dostałam w prezencie pierwszy cyfrowy aparat – Minoltę S414, która 
miała mniej megapikseli niż dzisiejszy średniej klasy smartfon. Metodą prób 
i błędów – eksperymentując głównie na sobie i przedmiotach mnie otaczają-
cych – poznałam  zagadnienia dotyczące ekspozycji, kompozycji, oświetlenia. 
Czytałam książki poświęcone fotografii cyfrowej, a także szukałam wiedzy 
w internecie, przeglądając portfolia innych fotografów i portale fotograficz-
ne. To były moje początki. Później przez pewien czas studiowałam na war-
szawskiej ASP, pojechałam też na rozmowę kwalifikacyjną do szkoły filmowej 
w Łodzi. Po tym wszystkim uświadomiłam sobie, że ja fotografii wcale nie 
chcę studiować. Byłam wolnym ptakiem, nie chciałam, by ograniczały mnie 
egzaminy, dostosowywanie się do wymogów profesorów. Zresztą przez dwa 
lata zaobserwowałam, że kiedy fotografowałam na zaliczenie, to szło mi po 
prostu gorzej niż wtedy, gdy brałam aparat i fotografowałam dla siebie. Rzu-
ciłam szkołę i zajęłam się tym, co kocham. Bez stresu. Dziś nadal czuję, że 
wiele mogę się jeszcze nauczyć i nadal z ciekawością przeglądam portfolia 
i blogi fotografów z całego świata. Ich spojrzenie – często tak odmienne od 
mojego – to najlepsze źródło wiedzy i inspiracji.

Portret to dla mnie mieszanka kilku istotnych składników – tego, jak dana 
osoba postrzega samą siebie, tego, jak ja ją postrzegam i tego, jakie cechy, 
walory czy skazy można zobaczyć na jej twarzy. Czasem nie mam z góry 
ustalonego, konkretnego pomysłu na zdjęcie. To przychodzi samo. Czasem 
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ktoś po prostu patrzy w mój obiektyw w taki sposób, że myślę: „na to czeka-
łam”. Lubię tworzyć portrety, które są proste w swojej formie, nie korzystam 
z wielu rekwizytów ani trików. Staram się, aby pokazywały człowieka takiego, 
jakim jest – a to wbrew pozorom nie jest takie proste. Ludzie automatycznie 
na widok aparatu zakładają różne maski, napinają się. Ja wtedy pstrykam 
zdjęcie za zdjęciem, przerywam rozmową, zmieniam ustawienia aparatu 
i w pewnej chwili ta osoba rozluźnia się, uśmiecha lub zdejmuje z twarzy 
sztuczny uśmiech. To jest ta chwila, kiedy powstaje portret, o który mi cho-
dziło. 
Człowiek to dla mnie największa inspiracja, wraz ze swoimi niedoskona-
łościami. Natchnienia szukam u mistrzów – Helmut Newton, Ellen von 
Unverth, Richard Avedon i Annie Leibovitz to najważniejsze nazwiska, które 
kształtowały moje poczucie estetyki.

Największą przyjemność odczuwam w momencie, kiedy przeglądam zdjęcia 
w aparacie i jestem zadowolona z tego, co udało mi się uchwycić. To ten 
moment, kiedy po obróbce patrzę na gotowy obraz i czuję, że wszystko jest 
takie, jakie powinno. I moment, kiedy osoba, której zdjęcie zrobiłam, widzi je 
po raz pierwszy i efekt zadziwia ją samą. Często słyszę od fotografowanych 
kobiet pytania „ czy to naprawdę ja?”. To cudowne uczucie. Czuję wtedy, że 
moja fotografia znaczy coś więcej, zmienia sposób, w jaki dana osoba po-
strzega siebie. I to na lepsze! To trochę taka fototerapia, ja przez obiektyw 
wyrażam swoje emocje, a moje modelki i modele poznają siebie na nowo. 
Fotografia pozwoliła mi otworzyć się na ludzi, ukształtowała mnie taką, jaka 
jestem dziś. Dużo jej zawdzięczam, nie tylko w kwestii tworzenia obrazów, 
ale także rozwoju osobistego. Pomogła zbuntowanej nastolatce odnaleźć 
swoje miejsce.

Do rozpoczęcia przygody z fotografią natchnęłam kilka bliskich mi osób, 
każdej z nich powiedziałam na początku to samo – rób zdjęcia. Rób jak 
najwięcej zdjęć, ile tylko możesz. Noś aparat w torbie, zawsze przy sobie, 
fotografuj w każdej sytuacji i wszystko, co cię otacza. Zapisuj na fotografiach 
swoją codzienność, studiuj przedmioty codziennego użytku, naucz się pa-
trzeć kadrami. Polecam próbować okiełznać aparat analogowy, bo on uczy 
samodyscypliny, wymaga konkretnej wiedzy, a klisza nie wybacza błędów. 
Poza tym zdecydowanie głębia fotografii analogowej jest nieporównywalna 

ze zdjęciem cyfrowym. Ale to raczej coś dla koneserów… Poza tym czytaj, 
przeglądaj albumy, znajdź swoich mistrzów – niekoniecznie tych wielkich. In-
spiruj się, rozwijaj swoją fotograficzną wrażliwość. Twórz i nie bój się błędów, 
wszyscy je popełniamy, a one pomagają zdobywać doświadczenie.

Karolina Żebrowska • portfolioPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 309



Karolina Żebrowska • portfolioPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 311



Karolina Żebrowska • portfolioPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 313



Karolina Żebrowska • portfolioPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 315



Karolina Żebrowska • portfolioPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 317



Karolina Żebrowska • portfolioPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 319



Karolina Żebrowska • portfolioPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 321



Karolina Żebrowska • portfolioPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 323



Karolina Żebrowska • portfolioPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 325



Karolina Żebrowska • portfolioPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 327



www.pokochajfotografie.pl

Istanbul • relacja z warsztatów

W kwietniu tego roku mieliśmy niebywałą przyjemność spę-
dzić bardzo intensywny tydzień z Antoninem Kratochvilem, 
założycielem Agencji VII, oraz jej fotografem, Maćkiem Na-
brdalikiem. Fotografowaliśmy w trakcie największych i naj-
starszych w Europie Misteriów Męki Pańskiej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Ale to nie misteria były naszym głównym 
tematem. Cenne wskazówki prowadzących pomogły zarówno 
w obserwowaniu i utrwalaniu kadrów, jak i w ich edycji. Oto 
niektóre ze zdjęć uczestników warsztatów.

Kalwaria Zebrzydowska • warsztaty | Michał Mrozek

www.pokochajfotografie.pl

Zdjęcia uczestników warsztatów  

12-19 kwietnia 2014 

Kalwaria
Antonin Kratochvil  
& Maciek Nabrdalik
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Warsztaty reportażu Antonin Kratochvil & Maciek Nabrdalik

fot. Michał Mrozek

www.pokochajfotografie.pl

Kalwaria Zebrzydowska • warsztaty | Michał MrozekPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 421

http://pokochajfotografie.pl/


Kalwaria Zebrzydowska • warsztaty | Michał MrozekPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 423



Kalwaria Zebrzydowska • warsztaty | Michał MrozekPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 425



Kalwaria Zebrzydowska • warsztaty | Michał MrozekPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 427



Kalwaria Zebrzydowska • warsztaty | Michał MrozekPokochajFotografie.pl • numer 18 | 2014 429



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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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 31.08.2014 r.

17
Konkurs na 
autoportret
www.pokochajfotografie.pl

Konkurs na Autoportret • edycja 17

GRAND PRIX 16 edycji konkursu na autoportret 

Piotr Pietryga
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Wszystko za darmo 
więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz 
— to na co czekasz? ;)) 
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Pokochaj Fotografię w TV 
internetowa telewizja fotograficzna
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