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Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu od 
2003 r. organizuje konkurs fotograficzny 
„Moja Wielkopolska”. Idea konkursu, 
polegająca na nobilitowaniu prowin-
cji poprzez fotografię, była szczególnie 
bliska Ireneuszowi Zjeżdżałce, który 
kilkakrotnie prowadził warsztaty przy-
gotowujące do udziału w konkursie, 
a w 2003 r. był jego jurorem.

W 2009 r. finał konkursu zbiegł się 
w czasie z obchodami pierwszej rocz-
nicy śmierci fotografa. Przygotowane 
na tę okazję wystawy w Muzeum Dzieci 
Wrzesińskich we Wrześni1 i w CK Za-
mek w Poznaniu2 oraz pięknie wydana 
monografia3 uświadomiły, jak bardzo 
jego prace oraz stojąca za nimi filozofia 
i wrażliwość są bliskie idei konkursu. 
Dlatego też w 2009 r., w dowód uznania 
dla jego ważnej twórczości oraz kilku-
letniej bliskiej współpracy z WBPiCAK, 
postanowiono nadać wydarzeniu jego 
imię – Ireneusza Zjeżdżałki.

Nosiły je dwie kolejne edycje konkursu 
w 2010 i 2011 r., jednak już w tym czasie 
trwały prace nad modyfikowaniem 
regulaminu imprezy. Chciano więk-
szej aktywizacji osób fotografujących 
i lokalnych instytucji zajmujących się 
upowszechnianiem fotografii. Tak naro-
dził się Wielkopolski Festiwal Fotografii 
im. Ireneusza Zjeżdżałki. 

Pierwsza edycja Festiwalu z 2012 r. 
z sukcesem zaangażowała wiele insty-
tucji, organizacji partnerskich i osób 
fotografujących, dzięki czemu od 13 do 
27 października w kilkunastu miejsco-

Wprowadzenie
Władysław Nielipiński

wościach województwa odbyło się kil-
kadziesiąt wystaw, spotkań i warsztatów 
poświęconych wielkopolskiej fotografii.4 
Podczas drugiej edycji z 2014 r. w 43 miej-
scowościach województwa wielkopolskie-
go odbyło się około 80 wystaw, spotkań 
i warsztatów fotograficznych. Swoją twór-
czość zaprezentowało indywidualnie 45 
artystów, a w 35 pokazach zbiorowych po-
nad 370 twórców. Podobną formułę i skalę 
miał III Wielkopolski Festiwal Fotografii im. 
Ireneusza Zjeżdżałki z 2016 r. Jego prze-
bieg zdynamizował dodatkowo plebiscyt 
TVP3 Poznań na Wielkopolskie wydarzenie 
sezonu, w którym Festiwal zwyciężył wyni-
kiem 73% wszystkich oddanych głosów.

Program tegorocznej IV edycji Festiwalu 
zyskał uznanie Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, którego dofinansowanie 
wspiera główny cel imprezy: budowanie 
silnych więzi między zżytymi z Wielkopol-
ską twórcami niezależnie od ich wieku, 
zainteresowań, sposobów widzenia rze-
czywistości i wykorzystywanych narzędzi 
i technik fotograficznych. Uznanie zyskały 
także Festiwalowe działania, które pro-
mują prace nie tylko szerzej uznanych, ale 
i lokalnych fotografów. Poprzez aktyw-
ną obecność w kilkudziesięciu miejscach 
w regionie Festiwal skutecznie i inspirująco 
popularyzuje fotografię jako kluczowy 
element współczesnej kultury wizualnej. 
Silne zakorzenienie Festiwalu w regionie, 
wyrażone explicite w nazwie oraz w osobie 
patrona – Ireneusza Zjeżdżałki – podkre-
śla jego najważniejszą misję: budowanie 
i ubogacanie tożsamości zarówno rdzen-
nych, jak i napływowych Wielkopolan. 
Dzięki temu Festiwal nie tylko podno-
si rangę Wielkopolskiej tożsamości czy 

1 „Ireneusz Zjeżdżałka. 
Fotografie (prace 
w kolorze)”, wernisaż: 
24.07.2009 r.

2 „Ireneusz Zjeżdżałka 
1972-2008. Fotografie”, 
wernisaż: 2.09.2009 r.

3 Ireneusz Zjeżdżałka 
– fotografie, red. 
Maciej Szymanowicz, 
Wydawnictwo KROPKA 
J.W. Śliwczyńscy, 
Września 2009.

4 Wielkopolski Festiwal 
Fotografii im. Ireneusza 
Zjeżdżałki „Moja 
Wielkopolska 2012”, 
kat. wyst., WBPiCAK,
Poznań 2012.
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lokalnego mało- lub wielkomiejskiego 
pejzażu, ale także umożliwia stworzenie 
dokumentalnego archiwum fotograficz-
nego dla przyszłych pokoleń.

Jako organizatorzy jesteśmy niezmier-
nie wdzięczni wszystkim instytucjom, 
organizacjom i osobom prywatnym za 
aktywne włączenie się w nasze działa-
nia. Chcielibyśmy, aby Festiwal stał się 
platformą promocji udostępnionych przez 
nich przestrzeni. Taką funkcję pełni mię-
dzy innymi niniejszy katalog. Festiwalowe 
wydarzenia zostały w nim uporządkowa-
ne alfabetycznie według nazw miejsco-
wości. Wyjątkiem są wyszczególnione na 
początku katalogu imprezy odbywające 
się w Poznaniu (są one uporządkowane 
chronologicznie według daty wernisażu) 
oraz umieszczone na ostatnich stronach 
imprezy honorujące Ireneusza Zjeżdżałkę 
we Wrześni. Strony dotyczące wydarzeń 
objętych honorowym patronatem WBPi-
CAK oznaczone zostały niebieskim pa-
skiem. Na początku katalogu znajduje się 
kalendarium wszystkich Festiwalowych 
wydarzeń. Wystawy, które rozpoczęły się 
wcześniej niż oficjalny termin Festiwalu, 
znajdują się tu pod datą 13.10.2018 r. i nie 
są opatrzone godziną. 

Na zakończenie chciałbym podziękować 
tym, którzy pomogli w przygotowa-
niu tegorocznego Festiwalu. Wdzięczny 
jestem wszystkim partnerom dokładają-
cym cząstkę swojej pracy do tego dzieła. 
W sposób szczególny chciałbym jednak 
podkreślić zasługi kilku osób, które 
najsilniej wpłynęły na kształt imprezy, 
jej program i realizację oraz wsparły mnie 
rozważaniami teoretycznymi, niesza-
blonowymi pomysłami organizacyjnymi, 
ponadprzeciętnym zaangażowaniem. Są 
to: Robert Andre, Bogusław Biegowski, 
Łucja Dudzińska, Andrzej Haegenbarth, 
Mateusz Kiszka, Marianna Michałowska, 
Tytus Szabelski i Karol Szymkowiak. 
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Program główny

13.10 (sobota) Inauguracja Festiwalu
Środa Wielkopolska: od g. 11.00 wernisaże 4 wystaw fotograficznych, m.in. oficjalne otwarcie festiwalu w Galerii 
Miejskiej wystawą Ciemnicy – „Lubię małe miasta i mniejsze miejscowości”.
Poznań: o g. 18.00 poznańska inauguracja festiwalu w Galerii U Jezuitów, otwarcie wystaw „Wspólnie, razem 
i osobno” wielkopolskich grup fotograficznych oraz „Powtarzam to i wzmacniam” absolwentów Katedry 
Fotografii UAP w Poznaniu.

14.10 (niedziela) 
Września: od g. 14.00 blok 6 wydarzeń, m.in. wystawa plenerowa Ireneusza Zjeżdżałki i Marcina Myszkiewicza
 „Mały atlas mojego miasta”, a w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich wystawa kuratorowana przez 
Waldemara Śliwczyńskiego, projekcja filmu „Eryk” i mini sympozjum z  wykładem Krzysztofa Jureckiego pt. „Kilka 
uwag o twórczości Eryka Zjeżdżałki”.

15.10 (poniedziałek)
Poznań: otwarcie wystawy pokonkursowej „Moja Wielkopolska 2018”, wernisaże wystaw 3 wielkopolskich 
fotoreporterów, m.in. „Niehistorii” Stanisława Wiktora z  towarzyszącą tej wystawie promocją publikacji 
albumowej, a także spotkanie z Adamem Mazurem pt. „Zapomniany fotograf polski, Jan Bułhak”.

16.10 (wtorek)
Poznań: seminarium naukowe w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu pt. „Procesy, sedymentacje, 
topografie – o współczesnym dokumencie fotograficznym” oraz wernisaże 4 wystaw fotograficznych, m.in. 
„Fotografia niepodległa – Świetlica 10 lat” Kolektywu Fotograficznego Świetlica.  

Program regionalny

10.10-30.10: 81 wystaw i 14 spotkań edukacyjnych w 36 miejscowościach woj. Wielkopolskiego, m.in.:
Gniezno, 18.10 (czwartek): „Dzień gnieźnieński”, wernisaże 5 wystaw fotograficznych.
Piła, 19.10 (piątek): „Dzień pilski”, wernisaże 3 wystaw fotograficznych oraz spotkanie z Andrzejem 
Zygmuntowiczem pt. „Fotokast – fotografia wśród nowych mediów”.
Poznań, 25.10 (czwartek): „Dzień winogradzki”, wernisaże 3 wystaw w osiedlowych domach kultury PSM 
„Winogrady” w Poznaniu.

Zakończenie festiwalu
29.10 (poniedziałek)
Poznań: o g. 18.00 wernisaż wystawy „Akt jako forma sztuki” pod kuratelą Andrzeja Haegenbartha w PBG Gallery Skalar 
Office Center,

30.10 (wtorek) 
Koło: od g. 11 blok 6 imprez dedykowanych patronowi Kolskiego Klubu Fotograficznego „Fakt” prof. dr. Tadeuszowi 
Cyprianowi, m.in. oprowadzanie kuratorskie Adama Soboty po wystawie „Tadeusz Cyprian – Fotografie”, konferencja 
popularno-naukowa poświęcona prof. dr. Tadeuszowi Cyprianowi i wernisaż wystawy „Nieznane negatywy Tadeusza 
Cypriana z I wojny światowej”.

Program ramowy Festiwalu
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Wydarzenia w Poznaniu

KIEDY? GDZIE? CO?
12.10.2018

g. 17.30

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 
ul. Ratajczaka 38/40 Maria Kuczara

„Konwenanse”

12.10.2018
g. 18.00

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 
ul. Ratajczaka 38/40 Rozmowy z fotografią i poezją – Hyde park

12.10.2018
g. 18.00

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 
ul. Ratajczaka 38/40 „WierszYstawka” z pracami Wiesława Leszczyńskiego

12.10.2018
g. 18.00

Ogród Szeląg, 
ul. Ugory

Stowarzyszenie FOTSPOT  
„Brzegi wspólne”

13.10.2018
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 16

„Wielkopolska Press Photo 2013”

13.10.2018
g. 18.00

Galeria U Jezuitów, 
ul. Dominikańska 8 „Wspólnie, razem i osobno”

13.10.2018
g. 18.00

Galeria U Jezuitów,
ul. Dominikańska 8 „Powtarzam to i wzmacniam”

15.10.2018
g. 13.00

Hol Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
al. Niepodległości 16/18

Wystawa pokonkursowa 
„Moja Wielkopolska”

15.10.2018
g. 16.00

Centrum Kultury ZAMEK, foyer Teatru Animacji, 
ul. Święty Marcin 80/82

Niehistorie – premiera albumu
ze zdjęciami Stanisława Wiktora

15.10.2018
g. 17.00

Centrum Kultury ZAMEK,
ul. Święty Marcin 80/82, 
Hol Wielki

Stanisław Wiktor 
„Niehistorie” 

15.10.2018
g. 18.00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury,
ul. Prusa 3

 Dawid Stube 
„Zespół kociego krzyku”

15.10.2018
g. 18.30

Dom Tramwajarza, 
ul. Słowackiego 19/21

Sławomir Skrobała 
„Biegacz”

15.10.2018
g. 19.00

Szkoła Fotografii „Formaty”, 
ul. Dąbrowskiego 81/85

Spotkanie z Adamem Mazurem pt. „Zapomniany fotograf polski, 
Jan Bułhak”

16.10.2018
g. 11.00

Instytut Kulturoznawstwa UAM, 
Kampus WNS UAM, bud. E, 
ul. Szamarzewskiego 89

Seminarium naukowe 
pt. „Procesy, sedymentacje, topografie...”

16.10.2018
g. 16.30

Muzeum Archeologiczne,
ul. Wodna 27

Wystawa pokonkursowa ZPFP, 
„Przyroda Warta Poznania”

16.10.2018
g. 17.15

Muzeum Archeologiczne,
ul. Wodna 27

Karol Wilczyński 
„Projekt MOMF - Małe Objazdowe Muzeum Fotograficzne”

16.10.2018
g. 18.00

Dom Bretanii,
Stary Rynek 37

Birgit Püve 
„By the lake”

16.10.2018
g. 19.30

Jeżyckie Centrum Kultury, Galeria Rozruch, 
ul. Jackowskiego 5-7 „Fotografia niepodległa – Świetlica 10 lat”

17.10.2018
g. 17.00

Klub Osiedlowy KRĄG 
Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald, 
ul. Dmowskiego 37

Kazimierz Rafalik 
„Fotoimpresje i nie tylko”

19.10.2018
g. 18.00

Osiedlowy Dom Kultury „Polan Sto”, 
Osiedle Polan 100

Dominik i Leszek Lesiczka 
 „Poezja słonecznego zapisu”
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KIEDY? GDZIE? CO?
19.10.2018
g. 18.00

Osiedlowy Dom Kultury 
„Polan Sto”, 
Osiedle Polan 100

Wystawa pokonkursowa WZAP 
„Światłem Zapisane”

20.10.2018
g. 11.00

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 
ul. Ratajczaka 38/40, sala 82,

Dominik Lesiczka 
„Warsztaty fotograficzne – zanim zrobisz super zdjęcie”

24.10.2018
g. 17.00 pustostan Bogusław Biegowski 

„Pętla”

25.10.2018
g. 16.00

Osiedlowy Dom Kultury „Słońce”, 
Osiedle Przyjaźni 120

Krzysztof Owczarzak 
„Moje życie z fotografią”

25.10.2018.
g. 17.30

Osiedlowy Dom Kultury „Orbita”, 
Osiedle Kosmonautów 118

Dawid Tatarkiewicz 
„Granica”

25.10.2018
g. 17.00

Kino Muza, 
ul. Masztalarska 8

Fotograficzny Tani Czwartek
Szukając Vivian Maier

25.10.2018
g. 18.30

Kino Muza, 
ul. Masztalarska 8

Fotograficzny Tani Czwartek
Sól ziemi 

25.10.2018
g. 20.30

Kino Muza, 
ul. Masztalarska 8

Fotograficzny Tani Czwartek Powiększenie. 
Przed seansem prelekcja.

25.10.2018
g. 19.00

Osiedlowy Dom Kultury „Pod Lipami”, 
al. Pod Lipami 108a

Filip Fornalik 
„Starym obiektywem”

29.10.2018
g. 18.00 PBG Gallery Skalar Office Center, ul. Górecka 1 „Akt jako forma sztuki”
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Wydarzenia w Wielkopolsce

KIEDY? GDZIE? CO?
10.10.2018

g. 11.00
Leszno, Biblioteka Dworcowa, Dworzec PKP, 
ul. Dworcowa 1

Bogdan Ludowicz 
„Obiektywem malowane”

12.10.2018
g. 18.00

Ujście, Ujski Dom Kultury, 
Galeria na Starym Rynku

Grażyna Banaszkiewicz 
„Ludzie Sztuki”

12.10.2018
g. 18.00

Kalisz, Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień,
ul. Górnośląska 66a.

Jolanta Chowańska 
„Mój świat”

13.10.2018
g. 11.00

Koszuty, Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach,
ul. Koszuty 27

Antoni Rut 
„Labirynty przestrzeni”

13.10.2018
g. 13.00

Środa Wielkopolska, 
Galeria Miejska, 
ul. Stary Rynek 16

Ciemnica
„Lubię małe miasta i mniejsze miejscowości”

13.10.2018
g. 15.00

Środa Wielkopolska, Centrum Informacji Turystycznej, 
ul. Dąbrowskiego 18

Średzkie Towarzystwo Fotograficzne 
„Monidło – portret dla ubogich”

13.10.2018
g. 16.00

Środa Wielkopolska, 
Ośrodek Kultury, 
ul. 20 Października 30

Średzkie Towarzystwo Fotograficzne 
„Bagna na uboczu miasta. Miasto na uboczu bagien”

13.10.2018 Szamotuły, Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica, 
ul. Szczuczyńska 3

Paweł Anders 
„Chwała powstańcom”

13.10.2018
Grodzisk Wielkopolski, 
Centrum Kultury „Rondo”
ul. Kolejowa 12

Wystawa pokonkursowa 
„Wielkopolska Press Photo 2017”

13.10.2018
Oborniki, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
im. Antoniego Małeckiego, 
ul. Kopernika 10

Prace studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obornikach

13.10.2018
Konin, Centrum Kultury  
i Sztuki w Koninie, Galeria Za Progiem, 
ul. Okólna 47a

Koniński Klub Fotograficzny „Miejsca”

13.10.2018
Jankowice, 
Pałac Jankowice
ul. Ogrodowa 2

Marek Lapis 
„Biało-czerwona”

13.10.2018 Ostrzeszów, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Ostrzeszów, pl. Borek 17

Wystawa pokonkursowa 
„Moje Miejsce, Mój Czas. 
Ślady Niepodległości”

13.10.2018
g. 16.00

Piła, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFATA,
 Galeria BWA w Pile, ul. S. Okrzei 9

Wystawa pokonkursowa „Wielkopolska, 
jakiej NIE znamy”

13.10.2018
g. 18.00

Koronka, Pracownia Józefa Wojciecha Krenza ,
Koronka 11

Józef Wojciech Krenz 
„Glany – szewc zabija szewca...” - diaporama

14.10.2018
g. 15.00

Ostrzeszów, Ostrzeszowskie Centrum Kultury 
im. A. Serbeńskiego, 
ul. Gorgolewskiego 2

Marcin Błoch 
„Mój makroświat”

14.10.2018
g. 17.00

Krotoszyn, Krotoszyński Ośrodek Kultury, 
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18

Klub fotograficzny „Blenda” 
„Trój-wymiar codzienności”

14.10.2018
g. 14.00

Września, Wrzesiński Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 21

Stowarzyszenie FOTSPOT 
„Płaszczyzny wspólne. Prolog”

14.10.2018
g. 15.00

Września, 
ul. Warszawska

„Mały atlas mojego miasta” – Ireneusz Zjeżdżałka i Marcin 
Myszkiewicz – oprowadzanie kuratorskie
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KIEDY? GDZIE? CO?
14.10.2018
g. 16.00

Września, Wrzesiński Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 21

Klub „Moment”
„Odbicia”

14.10.2018
g. 17.00

Września, Galeria Kolekcji Wrzesińskiej (budynek USC), 
ul. Chopina 9 „Kolekcja Wrzesińska” –oprowadzanie kuratorskie 

14.10.2018
g. 18.00

Września, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich,
ul. Dzieci Wrzesińskich 13 „Ireneusz Zjeżdżałka – życie, twórczość, działalność”

14.10.2018
g. 18.00

Września, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich,
ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Krzysztof Jurecki
„Kilka uwag o twórczości Eryka Zjeżdżałki” – wykład 

15.10.2018
g. 18.00

Śnieciska, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, 
ul. Kościelna 2 

Wystawa poplenerowa 
„Przejdziem Wartę! – Chrząstowo, Zaniemyśl, Śnieciska”

15.10.2018 Lubasz, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, 
ul. Kościelna 4

Paweł Anders 
„Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego”

15.10.2018
g. 15.00

Leszno, Teatr Miejski, 
klub „Maskarada”, 
ul. Gabriela Narutowicza 69

XXXVII „Konfrontacje” – obrady jury działu fotografii

16.10.2018
g. 18.00

Krotoszyn, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. 
Arkadego Fiedlera, 
ul. Benicka 9

Andrzej Chmielarz 
„Dąbrowy Krotoszyńskie, Baszków-Rochy”

17.10.2018
g. 17.00

Trzemeszno, Dom Kultury, Pracownia na Jana, 
ul. św. Jana 11 „Pejzaż wiejski”

17.10.2018
g. 18.00

Gostyń, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 
ul. Wrocławska 257

Alicja Galon 
„Architektura czerni i bieli”

17.10.2018
g. 18.00

Śrem, Biblioteka Publiczna 
im. Heliodora Święcickiego w Śremie, 
ul. Grunwaldzka 10

Śremska Grupa Fotograficzna 
„Ta chwila... Ten moment...”

18.10.2018
g. 18.00

Wysogotowo, 
V.A. Gallery Poland, 
ul. Wierzbowa 162

„Dagegrafia Macieja Mańkowskiego”

18.10.2018
g. 10.00

Gniezno, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu 
Filia w Gnieźnie, 
ul. Mieszka I 27

Wystawa pokonkursowa 
„Oaza Zieleni”

18.10.2018
g. 12.00

Gniezno, Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, 
ul. Staszica 12a

Klub FOTO 50+ 
„Gnieźnieński nokturn”

18.10.2018
g. 16.00

Gniezno, Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie,
ul. Kostrzewskiego 1

„Gniezno – 100 lat wolności”

18.10.2018
g. 18.00

Gniezno, Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, 
ul. Łubieńskiego 11

Kajetan Gosławski i Galina Krupa „Ad oculos: Chaos 
uporządkowany”

18.10.2018
g. 20.00

Gniezno, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-
Kulturalne „Promyk”, 
ul. Sobieskiego 20

Czesław Maćkowiak 
„Fotografie”

18.10.2018
g. 18.00

Kórnik, Galeria O!środek, 
ul. Reja 2 „To nie jest miejsce”

19.10.2018
g. 19.00

Nowy Tomyśl, Nowotomyski Ośrodek Kultury, 
ul. Tysiąclecia 3 Wystawa pokonkursowa „Portret Prawdziwy”

19.10.2018
g. 16.00

Piła, Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji, 
pl. Staszica 1

Pilska Grupa Pasjonatów Fotografii „Kadr”
„Mój bohater”

19.10.2018
g. 17.00

Piła, Centrum Aktywizacji Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych,
ul. Spacerowa 23

Grupa Fotograficzna „Sepia”
„Roztocze”

19.10.2018
g. 18.00

Piła, Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W, 
ul. Sikorskiego 33

Katarzyna Olter 
„Matki”

19.10.2018
g. 18.00

Sieraków, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, 
ul. Stadnina 3a

Elżbieta Linde 
„Memory, czyli wspomnienie”
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KIEDY? GDZIE? CO?
19.10.2018

g. 19.30
Piła, Muzeum Stanisława Staszica, 
ul. Browarna 18

Spotkanie z Andrzejem Zygmuntowiczem pt. „Fotokast - fotografia 
wśród nowych mediów”

19.10.2018
g. 17.00

Nowe Miasto nad Wartą, Biblioteka Publiczna Gminy, 
ul. Poznańska 8a

Michał Narojczyk 
„Miasteczko w nocy”

19.10.2018
g. 19.00

Książ Wielkopolski, Biblioteka Publiczna w Książu 
Wielkopolskim (Centrum Kultury), 
ul. Wichury 11a

Wystawa poplenerowa 
„Przejdziem Wartę! – Chrząstowo, Zaniemyśl, Śnieciska”

20.10.2018
g. 16.00

Wągrowiec, Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Średnia 18 Wystawa pokonkursowa „Wakacje w Obiektywie”

21.10.2018
g. 18.00

Kórnik, Kórnicki Ośrodek Kultury, 
ul. Prowent 6

Wystawa pokonkursowa Związku Polskich Fotografów Przyrody 
Okręgu Wielkopolskiego „Fotograf Roku 2018”

21.10.2018
g. 18.00

Kórnik, Kórnicki Ośrodek Kultury, 
ul. Prowent 6 „Diaporama w Kórniku”

23.10.2018
g. 16.00

Dębnica, Szkoła Podstawowa w Dębnicy, 
Dębnica 3

Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne 
„Promyk” „Kapliczki”

25.10.2018
g. 17.00

Złotów, Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Cypriana Norwida, 
ul. Grochowskiego 17

Wystawa pokonkursowa 
„Mała ojczyzna codzienna” 

25.10.2018
g. 17.00

Złotów, Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Cypriana Norwida, 
ul. Grochowskiego 17

Agnieszka Witkowska 
„Gęby”

25.10.2018
g. 17.00

Chodzież, Miejska Biblioteka Publiczna im. S. 
Michalskiego, Aleja Kościuszki 32 „I Photo Day, czyli chodzieskie wędrówki z aparatem”

25.10.2018
g. 17.00

Chodzież, Miejska Biblioteka Publiczna im. S. 
Michalskiego, Aleja Kościuszki 32

Karol Habet 
„Rzeczywistość a iluzja”

25.10.2018
g. 19.00

Chodzież, Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Janusza Korczaka, 
ul. Staszica 17a

Stanisław Pręgowski 
„Jak kobieta – akt i portret”

25.10.2018
g. 17.00

Trzcianka, Biblioteka Publiczna 
i Centrum Kultury w Trzciance, 
ul. Broniewskiego 7

„Trzy pokolenia – jedna droga”

26.10.2018
g. 19.00

Kleszczewo, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 
ul. Poznańska 6 Wystawa pokonkursowa „Dziecko 2018”

26.10.2018
g. 18.00

Konin, Galeria CKiS 
Wieża Ciśnień, 
ul. Kolejowa 1a

„Buntownicy i marzyciele”

26.10.2018
g. 17.00

Kępno, 
Powiatowa Biblioteka Publiczna,
ul. Henryka Sienkiewicza 26

Sarurnina i Artur Homan 
„Rytmy natury w Dolinie Baryczy”

27.10.2018
g. 17.30

Wągrowiec, Galeria Miejskiego Domu Kultury, 
ul. Kościuszki 55

Marek Noniewicz 
„Pencil of light”

29.10.2018
g. 10.00

Koło, 
Muzeum Technik Ceramicznych, 
ul. Kajki 44

Przegląd portfolio

29.10.2018
g. 15.00

Koło, Ratusz, 
Stary Rynek 1

Patryk Andre 
„Szkocja w kratę”

29.10.2018
g. 18.00

Koło, galeria Biały Fortepian, 
ul. Toruńska 196

Olga Bejm 
„To był rok...”

30.10.2018
g. 11.00

Koło, Muzeum Technik Ceramicznych, 
ul. Kajki 44

Tadeusz Cyprian 
„Fotografie”

30.10.2018
g. 12.00

Koło, Miejski Dom Kultury, 
ul. Słowackiego 5

Konferencja popularno-naukowa poświęcona 
prof. dr. Tadeuszowi Cyprianowi

30.10.2018
g. 17.00

Koło, Miejski Dom Kultury, 
ul. Słowackiego 5 „Nieznane negatywy Tadeusza Cypriana z I wojny światowej”
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Wystawa pokonkursowa 
„Moja Wielkopolska 2018”
Jarosław Klupś, Sławomir Tobis

Podczas tegorocznych obrad jury oce-
niło 850 prac 60 autorów, przesłanych 
w części jako prace pojedyncze i w części 
jako zestawy. Na wystawę pokonkursową 
zakwalifikowanych zostało 13 zestawów 
oraz 29 zdjęć pojedynczych, przy czym 
jury jednogłośnie postanowiło prefe-
rować realizacje nowe oraz oryginalne. 
W odczuciu jury propozycje zestawów 
były w tym roku ciekawsze niż prace 
pojedyncze, z zastrzeżeniem wynikającym 
z konieczności wykonania dodatkowej 
fotoedycji większości z zaprezentowanych 
cykli fotograficznych.

Werdykt był w tym roku bardzo zgod-
ny – pierwszą nagrodę otrzymał Stepan 
Rudyk za zestaw „Ukraińcy w Wielkopol-
sce” – interesujący, poruszający aktualny 
problem, zrealizowany bardzo rzetelnie 
i urozmaicony formalnie, przy zachowaniu 
spójności opowieści. Drugie miejsce zdo-
był Dawid Stube za zestaw „Podkoziołek 
Jarząbkowo” – określając go jednym 
zdaniem, można stwierdzić, że idealnie 
wpasowuje się w tematykę i regulamin 
konkursu, w ciekawy sposób pokazując 
nieznany szerzej lokalny zwyczaj i rytuał. 
Trzecią nagrodę przyznano Waldemarowi 
Stube za pojedyncze zdjęcie z cyklu „Żywe 
muzeum początków Państwa Polskiego 
na wyspie w Gnieźnie” – jednocześnie 
dosłowne i symboliczne, przekonujące 
wizualnie. Oprócz nagród jury przyznało 
także wyróżnienia oraz nagrody specjalne.
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Jak się zatem wydaje, konkurs „Moja 
Wielkopolska” dobrze rezonuje i odpowia-
da na jej potrzeby nie tylko wielkopolskiej 
społeczności osób fotografujących, umoż-
liwiając skonfrontowanie swojej twór-
czości z propozycjami innych osób oraz 
wyzwalając ducha współzawodnictwa, 
z pewnością sprzyjającego powstawaniu 
interesujących prac skoncentrowanych 
wokół tytułowej Wielkopolski. Pierwsza 
część nazwy konkursu sugeruje podejście 
indywidualne, wynikające z własnego 
postrzegania i przeżywania wielkopolskich 
miejsc, sytuacji oraz kontekstów. Sporo 
z nadesłanych prac niestety nie spełniało 
powyższych kryteriów, co jednocześnie 
pokazuje, że dla działań edukacyjnych 
i popularyzatorskich w obszarze fotografii 
istnieje wciąż duża przestrzeń.

Wlkp
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Protokół z obrad Jury konkursu fotograficznego 

„Moja Wielkopolska 2018”

Skład Jury:
Sławomir Tobis (przewodniczący Jury, ZPAF)
Jarosław Klupś (UAP)
Mateusz Kiszka (WBPiCAK)
Władysław Nielipiński (sekretarz Jury, WBPiCAK)

Jury stwierdziło, że na konkurs wpłynęło 850 zdjęć 60 autorów 
i po ich wnikliwej analizie przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagrodę w wysokości 3000 zł
II nagrodę w wysokości 2000 zł 
III nagrodę w wysokości 1000 zł

4 wyróżnienia w wysokości 500 zł 

oraz nagrody specjalne, które ufundowały: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera,
Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna,
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie,
Stowarzyszenie Kulturalne „Euro-Art”,
Andre Abrasive Articles,
Grażyna Banaszkiewicz,
Wielkopolski Związek Artystów Plastyków,
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
Fotoma s.c. Maria Sczaniecka Marek Starzak: wydruk na płótnie naciągnięty na blejtram, 
Grupa Literyczna „Na Krechę”: statuetka autorstwa Kazimierza Rafalika

Nagrody otrzymują:
I nagroda: Stepan Rudik za zestaw „Ukraińcy w Wielkopolsce”
II nagroda: Dawid Stube za zestaw „Podkoziołek Jarząbkowo”
III nagroda: Waldemar Stube za zdjęcie pojedyncze Żywe muzeum początków Państwa Polskiego 
na wyspie w Gnieźnie

Wyróżnienia:
– Karol Szymkowiak za zestaw „Nowa 

Generacja”
– Marek Zakrzewski za zestaw „W Wielkopolsce”
– Dariusz Madziński za zestaw „Piła”
– Stepan Rudik za zdjęcie pojedyncze Swadzim 
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Nagrody specjalne:
– Anka Gregorczyk za zestaw „Miejsca”
– Marek Lapis za zdjęcie pojedyncze Honor
– Dawid Stube za zdjęcia pojedyncze Porodówka w Gnieźnie i Rodzina zastępcza
– Dawid Tatarkiewicz za zdjęcie pojedyncze Miejsca do picia
– Marek Zakrzewski za zdjęcie pojedyncze Żandary

Do pokonkursowej wystawy Jury zakwalifikowało 
29 zdjęć pojedynczych i 13 zestawów 23 autorów:
– Dagmara Barańska-Morzy: zdjęcie pojedyncze Czereśnia
– Monika Czerwińska: zdjęcie pojedyncze Balkon
– Andrzej Dragan: zdjęcia pojedyncze Brama miasta, Jarocin Festiwal
– Kamil Figas: zestaw „Ugory”
– Krzysztof Grabara: zdjęcia pojedyncze Kościan, Kurza Góra, Stary Lubosz
– Anka Gregorczyk: zestaw „Miejsca”
– Anka Gregorczyk i Łukasz Szamałek: zestaw „Krajobrazy tymczasowe”
– Bartosz Jankowski: zdjęcie pojedyncze Dolina Samicy
– Łukasz Kaczorowski: zdjęcie pojedyncze bez tytułu
– Mikołaj Kucza: zdjęcie pojedyncze Trening Polonia
– Marek Lapis: zdjęcia pojedyncze Lednica i Honor
– Dariusz Madziński: zestaw „Piła”
– Szymon Mądry: zdjęcie pojedyncze Wiejskie życie
– Piotr Nowak: zestaw „Życie wewnętrzne – sen”
– Marcin Pielacha: zdjęcie pojedyncze Konie i on
– Dawid Stube: zdjęcia pojedyncze Introligator, Porodówka w Gnieźnie,
Rodzina zastępcza i zestaw „Podkoziołek Jarząbkowo”
– Waldemar Stube: zdjęcia pojedyncze Miłość, Skorzęcin, Ulica Farna w Gnieźnie po nawałnicy, 
Żywe muzeum początków Państwa Polskiego na wyspie w Gnieźnie
– Karol Szymkowiak: zdjęcie pojedyncze Postój i zestawy „Nowa Generacja”,
„Nieruchomi podróżnicy”, „Obrzeża”
– Dawid Tatarkiewicz: zdjęcia pojedyncze Smart, Stare Zoo, Miejsca do picia
– Stepan Rudik: zdjęcie pojedyncze Swadzim i zestaw „Ukraińcy w Wielkopolsce”
– Mateusz Wrzesiński: zdjęcia pojedyncze Wiatrak z Rybitw i Wyspa – Ostrów Lednicki
– Marek Zakrzewski: zdjęcie pojedyncze Żandary i zestaw „W Wielkopolsce”
– Piotr Zarówny: zestawy „Dożynki” i „Druga strona medalu” 

Niezależnie od werdyktu jury Wielkopolski Związek Artystów Plastyków i firma Andre Abrasive 
Articles, przyznali swoje wyróżnienia Andrzejowi Draganowi za zdjęcie pojedyncze Brama miasta, 
a Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, uhonorowała zdjęcie pojedyncze Dawida Stube Introligator.

Podpisy Jury:
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Stepan Rudik
„Ukraińcy w Wielkopolsce”
I nagroda
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Dawid Stube 
„Podkoziołek Jarząbkowo”
II nagroda
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Waldemar Stube 
Żywe muzeum początków Państwa 
Polskiego na wyspie w Gnieźnie
III nagroda  
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Dariusz Madziński
„Piła”
wyróżnienie
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Karol Szymkowiak
„Nowa generacja”
wyróżnienie
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Marek Zakrzewski
„W Wielkopolsce”
wyróżnienie
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Nagrody specjalne

► Marek Zakrzewski, 
Żandary (nagrodę 
ufundował Zespół 
Parków Krajobrazowych 
Województwa 
Wielkopolskiego oraz 
Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Wolsztyn 
im. Stanisława Platera)

▼ Dawid Tatarkiewicz,
Miejsca do picia 
(nagrodę ufundowała 
Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Kępnie oraz 
Stowarzyszenie Kulturalne 
„Euro-Art”)
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◄ Marek Lapis, Honor 
(nagrodę ufundowała 
Grupa Literyczna „Na 

Krechę”)

◄ ◄ Dawid 
Stube, Porodówka 

w Gnieźnie, Rodzina 
zastępcza (nagrodę 

ufundowała Grażyna 
Banaszkiewicz)

▼ ▼Anna Gregorczyk
„Miejsca” (nagrodę 

ufundowała Fotoma 
s.c. Maria Sczaniecka 

Marek Starzak)
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Zakwalifikowane do 
wystawy pokonkursowej
(wybór)

▼ Dagmara Barańska, 
Czereśnia
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◄ Andrzej Dragan  
Brama Miasta 

(nagrodę ufundował 
Wielkopolski Związek 

Artystów Plastyków 
i Andre Abrasive 

Articles)

◄ Monika Czerwińska, 
Balkon

▼ Krzysztof Grabara,  
Stary Lubosz

▼ Dawid Stube, 
Introligator (nagrodę 

ufundowała Biblioteka 
Publiczna Miasta 

Gniezna)
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Marian Kucharski (1930-2018), fotograf, 
artysta, związany przez całe życie z Pozna-
niem. Swoją działalność w dziedzinie foto-
grafii zaczynał w połowie lat 50. XX w. Był 
autorem prac fotoreporterskich będących 
cenną rejestracją dnia codziennego mia-
sta Poznania i jego mieszkańców. W latach 
1968-1974 powstały najważniejsze dla jego 
artystycznego dorobku cykle prac. Fotogra-
ficzne montaże z tego czasu, odwołujące się 
do okresu II wojny światowej i rzeczywistości 
lat powojennych, zawierają krytyczną refleksję 
nad ówczesnym zmilitaryzowanym światem. 
Prace te, opracowane przez Kucharskiego 
w eksperymentalnej, wynalezionej przez niego 
technice, określanej później mianem syme-
tryzacji, eksponowane były na przełomowych, 
znaczących dla polskiej fotografii wystawach 
„Fotografia subiektywna” (Kraków, 1968) oraz 
„Fotografowie poszukujący” (Warszawa, 1971). 

W późniejszym okresie Kucharski powrócił do 
klasycznej fotografii reportażowej i doku-
mentalnej. Cały czas był aktywny jako twórca 
fotografii. Jak sam mówił „(…) do dziś robię 
zdjęcia, biorę udział w wystawach, uprawiam 
klasyczną fotografię. Ale dziwna sprawa, bo 
po tamtych zdjęciach (symetryzacjach) mój 
dzisiejszy reportaż bywa często niejedno-
znaczny”. Inną refleksją Mariana Kuchar-
skiego, która towarzyszyła mu przy wykony-
waniu kolejnych fotograficznych prac, była 
myśl: „Dramat nieuchronności przemijania, 
świadomość kruchości i nietrwałości naszej 
egzystencji, a także rzeczy (przedmiotów), 
jakimi się posługujemy i otaczamy, wreszcie: 
nieprzewidywalność wydarzeń. Jak to się 
przekłada na język fotografii. Być może, będąc 
z natury swej dokumentem, mówi ona zbyt 
wiele, co zmusza nas często do korzystania 
z metafor, z pożytkiem dla samego przekazu”.

Wspomnienie o Marianie Kucharskim
Wojciech Beszterda

(bieżąca strona):
► M. Kucharski i W. 
Beszterda, 17.02.2012 r.

► Muzykanci 1958 r.

► Portret bez twarzy 1968

(następna strona): 
► Szalony jeździec, z cyklu 
„Fantomy” 1968

► Poznań, Stary Rynek, 
zima 1955 r.

(wszystkie fotografie 
ze zbiorów Wojciecha 
Beszterdy)
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1 M.Kucharski, [w:] 
Przestrzenie prywatne, 
album ZPAF O/Wlkp., 

Poznań 2010, s. 165.

2 Marian Kucharski 
zmarł 16.07.2018 r. 

Jego śmierć 
pogrążyła w żałobie 

całe poznańskie 
środowisko 
fotografów.

Działalność artystyczna Mariana Ku-
charskiego to przeszło 50 lat znaczącej ak-
tywności w dziedzinie fotografii. To ponad 
czterdzieści wystaw indywidualnych, udział 
w ponad dwustu zbiorowych w Polsce i na 
wszystkich kontynentach. Twórczość i jego 
działania wokół fotografii to gromadzony 
przez dziesięciolecia dorobek. Twórczość 
bogata i o dużym artystycznym znaczeniu, 
z pewnością będąca wynikiem podejmo-
wanych wielokrotnie świadomych decyzji, 
wynikająca z jego osobowości, konse-
kwentnej postawy, zarówno życiowej, jak 
i artystycznej – spójnej z wyznawanymi 
przez niego poglądami – oraz jego re-
fleksyjnej natury i wiedzy zdobytej przez 
wszystkie lata pracy. 

Bezpośrednie spotkania z Marianem Ku-
charskim i rozmowy z Nim, dla mnie i dla 
wielu kolegów, pozostaną trwale zapisane 
w pamięci jako znaczący drogowskaz dla 
naszych działań na polu fotografii. 
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Do wykonania zdjęcia zazwyczaj wystarczy 
jedna osoba i aparat trzymany przez nią 
w rękach. Ewentualnie dwie osoby – ktoś 
czasami może przecież stać przed obiekty-
wem. Po co jednak zrzeszać się w mniej lub 
bardziej sformalizowane organizacje, urzą-
dzać wspólne spacery, plenery i wyjazdy 
czy co tydzień spotykać się w ciemniach, 
ośrodkach kultury i pubach?

To być może nieco naiwne pytanie sta-
nowi punkt wyjścia do przeglądu działań 
wybranych grup fotograficznych z całego 
województwa wielkopolskiego. Jedynie 
wybranych, bo nie ma w Poznaniu takiej 
przestrzeni wystawienniczej, w której 
należycie można by zaprezentować je 
wszystkie. Na szczęście nawet ograniczo-
na liczba fotografii daje całkiem spore 
możliwości udzielenia odpowiedzi na 
niektóre pytania.

Wystawa „Wspólnie, razem i osobno” jest 
próbą pokazania różnorodności i wielości 
sposobów grupowej pracy, sprowokowa-
nej przez wspólną wszystkim jej uczest-
nikom i uczestniczkom pasję – fotografię. 
Praca ta może czasami oznaczać po 
prostu rozmowę – prezentację indywidu-
alnych dokonań, dyskusję na ich temat, 
wzajemne komentarze i rady od bardziej 
zaawansowanych do zaczynających swo-
ją przygodę ze zdjęciami. To najprostsza 
i najoczywistsza forma, lecz przecież nie 
jedyna. Czasem osoby zrzeszone w danej 
grupie łączy coś więcej – przekonanie 
o wyjątkowości konkretnej metody czy 
techniki, wiara w siłę kolektywnego au-
torstwa, zapał do animowania i aktywi-
zowania środowiska czy lokalna tradycja, 
sięgająca kilkudziesięciu lat wstecz.

„Wspólnie, razem i osobno”
Praktyki pracy wielkopolskich grup fotograficznych
Tytus Szabelski

Być może to właśnie lokalność – rozu-
miana pozytywnie przeciwnie do prowin-
cjonalności – jest najważniejszym czyn-
nikiem spajającym grupy. Stąd dopiero 
biorą się wszelkie pomysły programów 
edukacyjnych: odkopywania zapomnia-
nych historii utrwalonych przez dawnych 
fotografów oraz wspólnego obserwowa-
nia i utrwalania aktualnej rzeczywisto-
ści w Poznaniu, Wrześni, Kole, Środzie 
Wielkopolskiej, Trzemesznie, Krotoszynie, 
Książu Wielkopolskim, Ostrzeszowie 
i wielu innych.

Grupy biorące udział w wystawie:

Trzemeszno – Pracownia na Jana 
Kolektyw Fotograficzny „Świetlica”, 
Poznań;
Ośrodek Myśli i Działań Fotograficznych 
„Ciemnica”, Poznań;
Stowarzyszenie FOTSPOT, Poznań; 
Klub „Blenda”, Krotoszyn;
Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Do-
kumentacji WIEŻA 1916, Ostrzeszów;
Średzkie Towarzystwo Fotograficzne, 
Środa Wielkopolska;
Klub Moment, Września;
Kolski Klub Fotograficzny „Fakt”, Koło;
Plenery fotograficzne, Książ Wielkopolski

Kurator wystawy: Tytus Szabelski
Współpraca: Mateusz Kiszka

Partner wystawy:
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◄ Ciemnica,
fot. Grzegorz Plenzler 

▼ Ciemnica,
fot. Filip Fornalik
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► Klub „Moment”

▼ Stowarzyszenia 
Regionalny Ośrodek 
Dokumentacji 
WIEŻA 1916,
fot. Kamil Cichoń
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◄ Klub „Blenda”,
 fot. Zuzanna Nadzieja

◄ Klub „Blenda”
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► Dorota Siudowska, 
uczestniczka 
programu 
„Tutor FOTSPOT”

▼ Artur Kucharczak,
uczestnik programu 
„Tutor FOTSPOT”
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◄ Piotr Zarówny, 
 uczestnik programu 

„Tutor FOTSPOT”

▼ Aleksandra Schoen, 
uczestniczka 

programu 
„Tutor FOTSPOT”
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► Pracownia na Jana,
 fot. Andrzej Jerzy Lech

▼ Średzkie Towarzystwo 
Fotograficzne
(na fotografii Zygmunt 
Jagielski)
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◄ Plenery 
fotograficzne w Książu 

Wielkopolskim

▼ Kolski Klub 
Fotograficzny „Fakt”,

fot. Robert Andre
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Powody, dla których twórca podejmuje 
konkretne działanie czy gest, by przeło-
żyć ulotne stany emocjonalne na ob-
raz, bywają niekiedy niejasne. Krótkie, 
ale powracające obsesyjne zawieszenie 
uwagi może mieć znaczenie. Nie wiemy 
jeszcze, jakie. Posłużenie się logiką i ra-
cjonalnością – narzędziami poznawczy-
mi, które zwykliśmy uważać za właściwą 
drogę – zwyczajnie zawodzi. Do tego 
sensu nie zaprowadzi nas utarta droga, 
jednak tropy, które rozum podsyła nam 
przez intuicyjny wgląd, bywają nieja-
sne. Te impulsy, by zostać zrozumiane, 
wymagają przepracowania, przetworzenia 
i wzmocnienia, a przecież bywa, że pomi-
mo znacznego wysiłku prowadzą nas na 
manowce. Po co tworzyć wyrafinowaną 
linię, nie wiedząc jaki przyniesie obraz? 
A jednak coś pcha nas do tego utopijne-
go działania. Być może chęć dotarcia do 
czegoś, zobaczenia czegoś, co jest ukryte 
przed naszymi oczami.
Tytuł wystawy został zaczerpnięty z frag-
mentu wiersza Johna Berrymana Rozpacz.

Autorzy: Piotr Folkmann, Ka Lun Leung, 
Weronika Ławniczak, Tomasz Mazur, 
Paulina Nowak, Arkadiusz Piętak, Dorota 
Stolarska, Alina Strzempa, Paweł Wawrzy-
niak, Agata Witkowska, Piotr Zaworski

Kurator wystawy: Michał Bugalski
Współpraca: Tytus Szabelski, Mateusz Kiszka

Partner wystawy:

„Powtarzam to i wzmacniam”
Wystawa absolwentów Katedry Fotografii 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
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► Arrkardiusz Piętak

► Paweł Wawrzyniak
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(bieżąca strona):

►Paulina Nowak

►Alina Strzempa

▼ Weronika 
Ławniczak

(następna strona):

► Agata Witkowska

► (na dole):
Piotr Zaworski
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Stanisław Wiktor był fotoreporterem pra-
cującym dla „Gazety Poznańskiej” w la-
tach 70. i 80. ubiegłego wieku. Z uwagi na 
czasy, w jakich żył, oraz charakter tytułu, 
na zlecenie którego fotografował, na jego 
zdjęciach w dużej mierze pojawiają się 
partyjne uroczystości, delegacje, wizyty, 
święta państwowe. Gdzieniegdzie przebi-
jają się również urywki codziennego życia 
poznaniaków z dwóch ostatnich dekad 
PRL. Jak z dzisiejszej perspektywy można 
patrzeć na takie obrazy? Czego się w nich 
można doszukać?

Fascynujące jest to, jak różnym odczyta-
niom się poddają. Osoby, które pamiętają 
uwiecznione na fotografiach Wiktora lata, 
mogą z nostalgią wspominać czasy swojej 
młodości. Krytycznie nastawiony badacz 
czy badaczka być może skupią się na 
wykorzystywaniu obrazu przez propagan-
dową maszynę. Ci, którzy dopiero później 
przyszli na świat, rzucą na nie jeszcze inne 
spojrzenie – pełne zdziwienia lub cieka-
wości. Może nie będzie ich interesowało 
tak bardzo to, co rzeczywiście działo się 
w miejscu i momencie wykonania fotogra-
fii, lecz obraz jako taki?

Historia nigdy nie jest tylko strumieniem 
czasu płynącym jednolicie w określoną 
stronę. Zawsze tworzy się post factum 
przez wykluczenia, zbiegi okoliczności, 
wyolbrzymienia i przemilczenia. Nie jest 
liczbą pojedynczą, a mnogą. Rozdziela 
się i wikła w konteksty, które nadają jej 
późniejsze odczytania. I choć faktycznie za 
każdym dokumentalnym zdjęciem stoi ja-
kiś fakt bycia „tu i teraz”, albo raczej „tam 
i wtedy”, to obraz nie jest tym faktem, 
lecz osobnym materialnym bytem. Równie 

Niehistorie 
Premiera albumu ze zdjęciami Stanisława Wiktora
Tytus Szabelski

dobrze może poświadczać wspomniany fakt, 
jak i służyć czemuś zupełnie innemu.
Dlatego chcielibyśmy wyciągnąć fotografie 
Stanisława Wiktora z wąskiego, reportażo-
wego kontekstu i otworzyć je na interpretacje 
odbiorców. Obrazy te same w sobie są tak 
bogate i wizualnie intrygujące, że pozwalają na 
zaczepienie się szczegółu i osnucie wokół niego 
własnej, wyobrażonej, alternatywnej historii. 
Nie jest żadną nowością, że obrazy z czasem 
tracą swoje punkty odniesienia i zakotwiczenia, 
a ich znaczenie nie jest dane raz na zawsze. 
Nie oznacza to bynajmniej, że chcemy zane-
gować zupełnie dokumentalną i informatywną 
wartość tych fotografii. Na pierwszy plan chce-
my wysunąć jednak co innego – jednostkową 
treść obrazu zamkniętego w kadrze i ich emo-
cjonalny, ironiczny wyraz – zapewne nie uświa-
domiony do końca przez fotografa. Dlaczego 
zwycięski bokser, z podniesioną przez sędziego 
w górę ręką, jest taki smutny? Co może robić 
dwóch pilotów wojskowych w ciśnieniowych 
skafandrach na środku pola?

Początkowe pozostawienie z boku kontek-
stów fotografii, ich faktycznego pierwotnego 
zakotwiczenia, pozwala paradoksalnie wrócić 
do niego, ale już na innych zasadach – po-
zwala na dojrzenie szczelin w wizualnym sys-
temie reprezentacji wykorzystywanym przez 
państwową propagandę. Wybrane przez nas 
zdjęcia Stanisława Wiktora dają właśnie taką 
możliwość. Są po prostu niezwykle silnymi 
obrazami – ich geometryczna kompozycja 
wciąga wzrok widza, skupiając go często na 
absurdalnych fragmentach fotografowanych 
sytuacji. Od tych momentów wiedzie droga 
pomiędzy oficjalną narracją wizualną władzy, 
a podskórną, ukrytą warstwą innej, praw-
dziwej lub wyobrażonej, rzeczywistości. Tam 
właśnie zaczynają się niehistorie.
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◄ Stanisław Wiktor
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Stanisław Wiktor był fotoreporterem pra-
cującym w latach 70. XX wieku dla „Gaze-
ty Poznańskiej”. Dokumentował zarówno 
oficjalne uroczystości, święta państwowe, 
partyjne spotkania, jak i zawody sportowe czy 
wydarzenia kulturalne. Wykonane przez niego 
zdjęcia miały ilustrować prężnie rozwijający 
się kraj, doskonałą gospodarkę oraz dobrobyt. 
Należy jednak pamiętać, iż jego praca objęta 
była cenzurą, musiał zatem przestrzegać 
panujących wówczas restrykcji. Na swoich 
zdjęciach uwieczniał urzędników, milicjantów, 
robotników w zakładach pracy, ale również, 
a może przede wszystkim, codzienne ży-
cie Wielkopolan. Dziś archiwum fotografii 
Stanisława Wiktora znajduje się w Cyfrowym 
Repozytorium Lokalnym CYRYL w Poznaniu. 
To właśnie w tym miejscu po raz pierwszy 
spotkaliśmy się z twórczością tego fotografa. 
Pod oficjalną narracją wizualną ówczesnych 
czasów odnaleźliśmy ukryte znaczenia, ko-
lejne warstwy skrywane pod płaszczyzną ob-
razu. Wtedy nasunęło się nam pytanie, w jaki 
sposób fotografie te mogą być odczytywane 
współcześnie.
 
Obrazy Wiktora należy interpretować na wielu 
poziomach. Dla osób, które żyły w minionym 
okresie, mogą stanowić nostalgiczną podróż 
w czasy młodości, dla entuzjastów epoki PRL być 
znakomitym źródłem poznawczym, zaś młode 
pokolenie może postrzegać je jako anegdotę. My 
w fotografiach artysty dostrzegliśmy znacznie 
więcej aniżeli aspekt dokumentalny i cieka-
wostkę. W kadrach zamkniętych w negatywie 
6 x 6 cm znaleźliśmy poczucie rytmu, wyczucie 
chwili, celność i kunszt twórcy. Oglądając je po 
raz pierwszy, przerzucaliśmy się odwołaniami do 
klasyków fotografii. Zafascynowaliśmy się po-
czuciem humoru niczym ze zdjęć Elliotta Erwitta, 
ironicznym spojrzeniem, które jest znakiem 

Stanisław Wiktor, Niehistorie
Marta Buczkowska, Mateusz Kiszka

rozpoznawczym Martina Parra, naturalnością 
ludzkich portretów, żywcem wyjętych z projektu 
„Ludzie XX wieku Augusta Sandera” czy wreszcie 
spontanicznością rodem z nowojorskich ulic na 
zdjęciach Garry’ego Winogranda. 

Po pierwszym zauroczeniu zaczęliśmy zasta-
nawiać się nad tym, jak moglibyśmy przed-
stawić fotografa jako artystę. W jaki sposób 
wyzwolić jego zdjęcia spod ciężaru zleceń dla 
gazety codziennej, propagandy PRL-owskiej 
władzy. Po namyśle postanowiliśmy uwolnić 
je z wąskiego kontekstu funkcji dokumenta-
cyjnej i otworzyć na wrażliwość odbiorcy, na 
szerokie spectrum interpretacji, m.in. pozba-
wiając je podpisów, traktując jako historie 
nieumieszczone w czasie, czyli niehistorie.

Każda fotografia Wiktora, pojedynczy obraz, 
stanowi odrębne doświadczenie, opowieść 
ukrytą w kwadratowym kadrze, tak rzadko 
spotykanym w fotoreportażu. Oświetlenie, 
w wielu przypadkach ostre światło lampy 
błyskowej, wydobywa szczegóły, często nie-
dostrzegalne dla ludzkiego oka. Dzięki temu 
zabiegowi obrazy stają się wręcz hiperrealne, 
a rzeczywistość zostaje oddana z większą 
precyzją. Widać to np. na zdjęciu z koncertu 
Violetty Villas – poprzez użycie lampy błysko-
wej artysta rozświetla całą scenę, czym wręcz 
obnaża szczegóły drugiego planu, który zwykle 
jest niewidoczny. Często w fotografiach tych 
można odnaleźć spore pokłady ironii, zapewne 
niezamierzonej, lecz wysuwającej się na pierw-
szy plan. Przywołajmy tu obraz nurka w świetle 
kamer wynurzającego się ze sztucznego stawu 
w Palmiarni Poznańskiej, zdjęcie urzędnika, 
którego krawat pasuje do wzoru stylizacji biura, 
czy też opuszczoną głowę boksera po wygranej 
walce. Każda z przedstawionych niehistorii ma 
jedną wspólną cechę – ponadczasowość.
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◄ Stanisław Wiktor
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Objazdowa Galeria Wielkopolskiej 
Fotografii to projekt mający na celu 
popularyzowanie sztuki fotograficznej 
na terenie województwa wielkopol-
skiego. W ramach tego programu w bi-
bliotekach i domach kultury prezento-
wane są wystawy fotograficzne będące 
dorobkiem fotografików, klubów, grup 
twórczych oraz ośrodków kultury z te-
renu województwa. Obecnie w ofercie 
Galerii jest około 100 wystaw, z czego 
większość to wystawy pokonkursowe, 
m.in. z wszystkich edycji dorocznego 
konkursu dla fotoreporterów „Wiel-
kopolska Press Photo”. W ten sposób 
nawet kilkuletnie wystawy wciąż „żyją”, 
skłaniając do refleksji nad aktualnością 
fotografii i nieprzemijalną wartością 
pracy reporterów.

W 2013 r. na konkurs wpłynęło 1300 
zdjęć , a jury pod przewodnictwem 
Arkadiusza Goli przyznało Grand Prix 
Markowi Lapisowi za zestaw „Gran 
Turismo Polonia”.

Objazdowa Galeria
 Wielkopolskiej Fotografii
„Wielkopolska Press Photo 2013”Po
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▲ Marek Lapis „Gran Turismo Polonia”
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Maria Kuczara to emerytowana pracow-
nica kolei. Fotografuje i tworzy grafiki 
komputerowe, ilustruje książki, pro-
jektuje okładki. Jej prace pokazywane 
były na wystawach między innymi w: 
Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, 
Kaliszu, Lwówku Śląskim, Myślenicach, 
Drezdenku czy Wleniu.

Najczęstszym tematem prac Marii Ku-
czary jest człowiek. Skupienie na deta-
lach i symbolach tworzy indywidualny 
świat autorki, który sama często nazywa 
„niemożliwym”. Można dodać, że jest to 
świat o dużym ładunku interpretacyjnym, 
i to niezależnie od tego, czy artystka 
prezentuje fotomontaże, czy kadry z sesji 
fotograficznych. Każdy obraz to przepeł-
niony gestem i emocją zapis egzysten-
cjalnych napięć. 
Kurator: Łucja Dudzińska

Maria Kuczara 
„Konwenans czy konwencja”
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W programie:
– Ogłoszenie werdyktu Ogólnopolskiego 
Konkursu Fotograficznego „Fotografia”,
– Promocja tomów: Hanny Dikty Awantury 
nie będzie i Adama Marka Stan posiada-
nia, składającego się z ekfraz do fotografii 
Marii Kuczary,
– Hyde park wierszy z motywem fotogra-
ficznym – mikrofon dla każdego,
– Twórczość poznańskiego poety Tadeusza 
Stirmera (1951-2014) w kontekście wyko-
rzystania symbolu fotografii w poezji.

Fundacja Otwartych Na Twórczość 
(FONT) jest niekomercyjną organiza-
cją pozarządową, powołaną przez Łucję 
Dudzińską. Jej celem między innymi są: 
wspieranie i rozwój ambitnych twórców, 
promowanie czytelnictwa poezji, upra-
wianie syntezy sztuk, popularyzacja do-
robku współczesnej i historycznej litera-
tury polskiej oraz europejskiej. To również 
kontynuacja wieloletnich działań prowa-
dzonych od 2011 roku non profit na rzecz 
przedsięwzięć: kulturalnych artystycznych 
i wydawniczych, w ramach ogólnopolskiej 
Grupy Literycznej „Na Krechę”. 

Grupa Literyczna „Na Krechę” powstała 
przy Związku Literatów Polskich 
O/Poznań w 2011 r. jako niezależny 
spontaniczny zryw ludzi interpretujących 
sztukę i wszelkie jej przejawy. Programo-
wo dąży do przekazu nowatorskich form 
sztuki, skupia indywidualistów ponad 
różnymi podziałami, stawiając przed sobą 
wiele wyzwań, które z powodzeniem 
zrealizuje. Członkowie grupy (ponad 100 
osób – zajmują się: poezją, prozą, krytyką 
oraz fotografią, malarstwem, grafiką, mu-

Rozmowy z fotografią i poezją 
– Hyde Park
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zyką) to nie tylko twórcy z Wielkopolski, 
ale i innych miejsc w kraju i za granicą. Od 
roku 2014 Grupa posiada serię wydawniczą. 

Warsztaty fotograficzne „Zanim zrobisz 
super zdjęcie”. 
Prowadzenie: Dominik Lesiczka. 
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 
sala 82. 
Data warsztatów: 20.10.2018 r., 
g. 11.30-16.00

▲ Wiesław Leszczyński
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Pomysł „WierszYstawki” (wystawki wier-
szy) zrodził się z potrzeby upowszechnia-
nia poezji i ukazania rysunków, różnych 
prac graficznych, malarskich, fotograficz-
nych członków Grupy Literycznej 
„Na Krechę”. Forma ta daje możliwość 
promowania czytelnictwa poezji w biblio-
tekach, szkołach, domach kultury, gale-
riach, a nawet foyer teatrów. Umożliwia 
wykorzystanie potencjału integracji śro-
dowisk twórczych zarówno na poziomie 
przejawów artystycznych, jak i promocyj-
nych, np. promocję laureatów konkursu 
fotograficznego „Moja Wielkopolska”, 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckie-
go „Fotografia” oraz twórczości poetów 
szukających związków słowa z obrazem 
i szerokim spektrum fotograficznych wizji. 

Wiesław Leszczyński to dokumentalista, 
fotograf, muzyk, malarz i poeta. Laureat 
ogólnopolskich konkursów poetyckich. 
Swoje wiersze i fotografie prezentował 
podczas spotkań i festiwali literackich. 
Pracuje jako dokumentalista w Muzeum 
Stutthof, zajmując się tam zbiorami iko-
nograficznymi oraz ich udostępnianiem.
Kurator: Łucja Dudzińska

„WierszYstawka” z pracami 
Wiesława Leszczyńskiego
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Tematem fotografii w poezji zainteresowa-
ło się 61 autorów, mieszkających w Polsce 
oraz poza granicami kraju. Poziom na-
desłanych prac był bardzo zróżnicowany. 
Rozmaita poetyka i niekonwencjonalne 
ujęcie tematu konkursu sprawiły, iż decyzja 
jurorów nie wskazała zwycięskiej pracy. 

Jury w składzie: Szymon Kantorski (prze-
wodniczący), Mariusz Partyka, Łucja Du-
dzińska (sekretarz) wybrało do publikacji 
następujące wiersze inspirowane pracami 
Artura Pławskiego – laureata konkursu 
fotograficznego „Moja Wielkopolska 2016”:

Ostatni taki rok, Lucyna Brzozowska 
z Bielska Białej (godło: zielony liść)
inspiracja: Ostatni rok dzieciństwa 
(fotografia nr 8);

Wolność, Bogusława Chwierut z Libiąża 
(godło: sprężyna)
inspiracja: Na nowej drodze (fotografia nr 2);

Stopklatka, Mariusz S. Kusion z Bielska 
Białej (godło: esencja)
inspiracja: Ostatni rok dzieciństwa (foto-
grafia nr 9).

Ponadto jury przyznało 3 równorzędne 
nagrody oraz 6 równorzędnych wyróżnień.

NAGRODY:
Jacek Maria Hohensee z Warszawy (go-
dło: wywoływacz) za wiersz Ciemnia
Artur Kibiłda z Krakowa (godło: aidega-
art) za wiersz mistrzowski kadr
Anna Tlałka z Korfantowa (godło: hor-
tensja) za wiersz u źródła

III Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki „Fotografia” 
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WYRÓŻNIENIA:
Grzegorz Darłak z Krakowa UK (godło: 
salwator) za wiersz Z czasem 
Małgorzata Grajewska z Bydgoszczy 
(godło: sześć na osiem i pół) za wiersz 
Bydgoszcz, rok 1939
Magdalena Kapuścińska z Wielunia) (go-
dło: magnes) za wiersz Margo
Dariusz Kosmalski z Haren (godło: je-
stem) za wiersz Fotografia
Dominika Lewicka-Klucznik z Elbląga 
(godło: badzik) za wiersz Życie nie jest tak 
krótkie... 
Dariusz Staniszewski z Łodzi (godło: Var-
Bien) za wiersz Pamiętna

Nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnio-
nych podano w kolejności alfabetycznej.

Organizator konkursu: Łucja Dudzińska 
(FONT, Grupa Literyczna „Na Krechę”)
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Mariusz S. Kusion
Stopklatka

gdy fotogeniczny sprawca kradnie światło
wymieram z moim nieoficjalnym cieniem
czasem gramy w grawitację na ulicach
kto komu pierwszy uprowadzi tożsamość
w czyim imieniu zgęstnieją kalendarze

za co przehandlujesz ostatnią niedzielę
z którą twarzą umówisz się na dziewiątą

kino nieme jak wymowne świeże ego
przez subiektywne obiektywy przelicza
dni rozbieram myślami tylko budynki
zbudowane z myślą o epizodystach 

to nie ten film to nie ja byłem Adamem
wiesz dobrze jak jest lekko nie ma
co siedzieć nad zsiadłym mlekiem
tym bardziej płakać

Bogusława Chwierut
Wolność 

przygnieciony latami obserwacji
poddał się
choć nie jest maszyną czas zrobił swoje 

żyje tu od wschodu do zachodu słońca 
jak w betonowym pudełku zegara 
nakręcony na 5.30
jak w sklepie z zabawkami 
otwiera się punktualnie mózg 

nie było mu łatwo w hali fabrycznej
nad maszynami unosił się swąd smaru
nie był jedynym który stał za murem
z zaciśniętymi pięściami 

na ostrzu noża tańczyły hasła jak na szczycie
ręce w geście dwóch palców śnią się do dzisiaj 
ramię w ramię w smutku schodzili z placu 
a gdzieś za widnokręgiem stała Ona 

▲ fot. Artur Pławski, 
Ostatni rok dzieciństwa

▲ fot. Artur Pławski, 
Na nowej drodze



56

Lucyna Brzozowska
Ostatni taki rok 

Dziś jeszcze bałagan to rozrzucone ubrania i książki
czytane od końca a przyspieszający czas pozostaje 
zmienną kontrolowaną i chciałoby się pozostać w tym 
pozornym ruchu bardziej do wewnątrz kiedy

Spijasz krople wody pod jeszcze nie zimnym prysznicem i tańczysz
jedyna taka pośród bieli i czerni choć odcienie szarości z dnia na dzień
wypełniają kąty a nawet pierwszy plan na którym nadal
jest sporo światła taki to czas gdy ubierasz

Na dłonie skarpety i wykręcasz z rzeczy istotnych najcenniejsze 
soki połową siebie wypełniasz cały kadr cień 
przytrzaskując drzwiami

Anna Tlałka 
u źródła

postacie, które szkicuję na zaliczenie, siedzą 
na małym mostku, jest w nich zapowiedź 
dobrych i złych czasów. analizuję topografię  
ramion, włosów i dłoni.

pytam o wierzbę, a jej płacz wzrasta we mnie 
do grubości dębu. widzę porzuconą łódkę 
pod łukiem tęczy i czas, który przyspiesza, 
choć mało odczuwalnie. 
 
na starych fotografiach przyglądam się rzeczom 
mało istotnym z punktu widzenia kaczek na tle  
purpurowo-szarych skrawków nieba, poszukując  
koronek fraz w orbitach, jakie pozostawiły na rzece.

już zmierzcha, opuszczamy to miejsce. 
a twój blado tlący się uśmiech mimo wszystko trwa.

▲ fot. Artur Pławski, 
Ostatni rok dzieciństwa
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Artur Kibiłda 
mistrzowski kadr

możemy wyrazić nieoczywiste
pierwiastki pierwiosnki
kolega montażysta stoi i patrzy
jak się nie udamy to nas wytnie

obraz musi mieć ramy
inaczej zawiśniemy jak owoce
którymi brudzimy stół

więc teraz kate bush śpiewa don’t give up
a tomasz bąk serwuje nam
kota w wynajętym mieszkaniu
miedzy spacją pucharu a przecinkiem ust

kiedy skończą się środki
zaczniemy na krawędzi

Jacek Maria Hohensee 
Ciemnia

Instytut mojej pamięci: czarno biały negatyw
wywołanych obrazów
w ciemni
z czerwoną żarówką

Krewni dalecy i bliscy nieznani
idący przez jezdnię stojący naprzeciw
aparatów wybiórczej pamięci

do wykadrowania
do retuszu
tło do wymiany

Choć wszyscy pozują w tym samym kierunku
jeden drugiemu jakby chciał odebrać
światło
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Projekt realizowany przez grupę twórców 
FOTSPOT w obrębie rzeki Warty na terenie 
Poznania. Skupiając się na życiu i funk-
cjonowaniu obszarów miasta wzdłuż rzeki 
i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, artyści 
traktują jej przebieg jak strefę bezimienną 
pomiędzy osiedlowymi społecznościami. 
„Brzegi wspólne” to metafora dystansu 
i bliskości, którą Warta stanowi w Pozna-
niu. Dystansem jest 6 mostów drogowych, 
które łączą i dzielą zarazem. 

Przestrzeń społeczną budują dwa pojęcia: 
położenia i terytorium. Położenie wyznacza 
dystans względem czegoś. Dystans można 
mierzyć w najprostszych fizycznych jed-
nostkach i wtedy ma charakter obiektywny. 
Może on mieć także charakter społeczny – 
wtedy dystans dzielący grupy czy jednostki 
przebywające w danej przestrzeni unieza-
leżnia się od fizycznej odległości.

Marta Cobel-Tokarska, 

Przestrzeń społeczna: świat – dom – miasto

W realizacji projektu bierze udział 
6 fotografów: Kamil Figas, Anka Gregorczyk, 
Tytus Grodzicki, Łukasz Szamałek, Karol 
Szymkowiak, Marek Zakrzewski.

Projekt powstaje przy wsparciu Miasta 
Poznań.
Strona internetowa: 
www.fotspot.pl/brzegiwspolne

FOTSPOT
„Brzegi wspólne”

http://www.fotspot.pl/brzegiwspolne
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(poprzednia strona):
◄ fot. Tytus Grodzicki

◄ fot. Marek 
Zakrzewski

◄ fot. Kamil Figas

(bieżąca strona):
◄ fot. Anna Gregorczyk

▼ fot. Karol 
Szymkowiak

▼ fot. Łukasz 
Szamałek
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Igor ma 19 lat. Chłopcy w tym wieku zaczynają 
czerpać z życia: dojrzewają, przeżywają pierw-
sze bunty, pierwsze miłości, odkrywają świat… 
Igor nie ma tego. Cierpi na bardzo rzadką 
chorobę genetyczną – zespół kociego krzyku. 
Codziennie wraz z matką walczy o to, aby od-
krywany przez niego świat, choć trochę przy-
pominał ten normalny. Na początku ukazanie 
takiego świata było dla mnie celem projektu. 
Jednak im dłużej fotografowałem, tym bardziej 
wyłaniał mi się obraz dwojga ludzi, którzy 
mimo olbrzymich problemów w tej codziennej 
walce zbudowali między sobą potężną więź – 
matki i syna. Filarem tej więzi jest miłość. To 
wcale nie jest więc tylko walka o codzienność. 
To przede wszystkim ciągłe poszukiwanie siły, 
w której dwoje ludzi tworzy między sobą głę-
boką relację pomagającą im przetrwać.
Z projektu, który był budowany przez 4 lata, 
wyłania się więc przede wszystkim obraz nie-
zwykłej pielęgnacji miłości... Ale również obraz 
chłopca samotnego, zagubionego. W tle jednak 
zawsze czuwa nad nim matka. Jest dla niego fila-
rem, na którym może się opierać w swojej trudnej 
codzienności. A on dla niej.

Dawid Stube

Projekt otrzymał pierwszą nagrodę „Grand Press 
Photo 2018” w kategorii „Projekt dokumentalny”.
Dawid Stube fotografuje ludzi. Z bratem pro-
wadzi w Gnieźnie studio Fotostube. Od 2012 do 
2016 roku pracował jako fotoreporter dla „Głosu 
Wielkopolskiego”. Zdjęcia publikował także 
w „Dużym Formacie”, „Polska The Times”, „Gaze-
cie Wyborczej” oraz na portalach Newsweek.pl 
i NaszeMiasto.pl. Jest autorem kilku indywidual-
nych i uczestnikiem licznych zbiorowych wystaw, 
a także laureatem wielu konkursów fotogra-
ficznych. Jest typem marzyciela, każdego dnia 
próbuje spełniać swoje marzenia. Jego motto to: 
„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.”

 Dawid Stube 
„Zespół kociego krzyku”
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Dr Adam Mazur, krytyk, historyk sztuki i amery-
kanista, adiunkt na Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu. W latach 2002-2013 kurator CSW 
Zamek Ujazdowski (m.in. wystawy „Nowi Doku-
mentalisci”, „Efekt czerwonych oczu”, „Świat nie 
przedstawiony”), a także autor wystaw organizo-
wanych w instytucjach polskich i zagranicznych. 
Redaktor antologii, katalogów i autor książek 
m.in. Historie fotografii w Polsce 1839-2009 (2010), 
Decydujący moment. Nowe zjawiska w fotografii 
polskiej po roku 2000 (2012), Głębia ostrości. Eseje 
o fotografii polskiej po 1945 roku (2014), Po końcu 
fotografii (2018). Od 2013 r. kurator niezależny 
(aktualnie wystawy Piotra Uklańskiego w Muzeum 
Narodowym w Krakowie). 

Wiedza na temat dorobku fotograficznego 
Jana Bułhaka jest odwrotnie proporcjonalna 
do narosłych wokół „ojca polskiej fotografii” 
mitów i legend. Nieszczęsne pojęcie „fotografiki”, 
które do Bułhaka przylgnęło, oraz jego kresowa 
maniera skutecznie zniechęcają do rozpoznania 
wartości liczącego dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy 
zdjęć archiwum. No właśnie – nie wiadomo nawet 
jak wiele, w jakim stanie, gdzie konkretnie i co 
dokładnie pozostało po Bułhaku. Nie najlepiej 
świadczy to o polskich instytucjach muzealnych 
i z pewnością nie usprawiedliwia środowiskowej 
anatemy. Tymczasem wystarczy spojrzeć za miedzę 
na wydane przez Litwinów wspaniale wydruko-
wane i opracowane trzytomowe dzieło dotyczące 
wileńskiego rozdziału twórczości artysty, by zdać 
sobie sprawę z niezwykłej wartości i oryginalności 
fotografii Jana Bułhaka. Fotografii, nie „fotografiki”.
Podczas spotkania Adam Mazur spróbuje odpo-
wiedzieć na pytanie, co może znaczyć twórczość 
Bułhaka dziś, jaką ma wartość i dlaczego najpewniej 
się jednak nie zestarzała.

„Zapomniany fotograf polski, 
Jan Bułhak”
Spotkanie z Adamem Mazurem Sz
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Skrobała dość szybko nabrał przekonania 
o niemożliwości pobicia rekordu w istnie-
jących warunkach . Ze względów etycznych 
postanowił jednak doprowadzić fotogra-
fowanie do końca. Między nim a zawod-
nikiem wytworzyła się bowiem szczególna 
relacja, której jednostronne zerwanie przez 
fotografa groziło poważnymi konsekwen-
cjami dla psychiki zawodnika oraz z wyso-
kim prawdopodobieństwem spowodowa-
łoby przerwanie próby, ponieważ biegacz 
nie uniósłby takiego świadectwa braku 
wiary w powodzenie przedsięwzięcia.

Wątek etyczny oraz aspekt relacji mię-
dzy fotografem a jego modelem to dwie 
kwestie, które wyraźnie można dostrzec 
w zestawie „Biegacz”. Szczególnie ważne 
wydaje się zagadnienie, czy fotograf-doku-
mentalista powinien wytwarzać bliską rela-
cję z bohaterami swoich zdjęć. Odpowiedzi 
uniwersalnej na to pytanie nie ma – przy-
kładem bardzo ciekawej opowieści fotogra-
ficznej, która nie zaistniałaby bez zbliże-
nia się do jej bohaterów, może być cykl 
„Stigma” Adama Lacha. Z drugiej strony 
nadmierna bliskość osób fotografowanych 
grozi dystorsją obrazu, którego pokazanie 
jest zadaniem fotografa. Zachęcam zatem 
do obejrzenia prac składających się na cykl 
„Biegacz” i wypracowania własnej opinii.
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Sławomir Skrobała
„Biegacz”
Sławomir Tobis

Bohaterem reportażu Skrobały jest Krzysz-
tof Tumsko - żołnierz (wtedy jeszcze 
zawodowy) i jednocześnie biegacz, mający 
na swoim koncie wiele sukcesów w biegach 
długodystansowych. Zawodnik zdecydował 
się w listopadzie roku 2013 pobić rekord 
Guinnessa w biegu na bieżni mechanicznej 
w ciągu 7 dni. Rekord ten, niepobity od wie-
lu lat, wynosił wówczas 822,3 km i należał 
do biegacza francuskiego. Tumsko, ufając 
w swój duży bagaż doświadczeń, postanowił 
w ciągu 7 dni przebiec 1000 km.

Nietrudno wyliczyć, że przy takich założe-
niach biegacz musi przebyć dziennie ponad 
140 km, co stanowi nie tylko ekstremalny 
wysiłek fizyczny, ale także konieczność zma-
gania się ze słabościami własnej psychiki oraz 
skutkami intruzywnej obecności wielu innych 
ludzi – lekarzy, trenerów, fizjoterapeutów, 
a szczególnie tych osób, które skrupulatnie 
rejestrują dla Guinessa próbę bicia rekordu.

Właśnie kwestia ekstremalnego współzawod-
nictwa z samym sobą była tym elementem, 
który zdecydował o zajęciu się przez Skrobałę 
sprawą i podjęciu realizacji fotoreportażu 
wymagającego obecności na planie niemal 
przez całą dobę, przez 7 dni. Bieg okazał się 
trudniejszy niż przewidywano. Pojawił się 
ból i cierpienie, zawodnika trapiły kontuzje, 
w tym ta najpoważniejsza – lewej nogi – która 
zmusiła Tumsko do przerwania próby po prze-
biegnięciu 744 km. Nawiasem mówiąc, wraz 
z pogarszaniem się stanu zawodnika ekipa 
towarzysząca coraz bardziej utrudniała dostęp 
do niego fotografowi, mimo iż wcześniej-
sze porozumienie przewidywało możliwość 
fotografowania przez cały czas, z wyłączeniem 
jedynie sytuacji określanych jako intymne.
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Birgit Püve (ur. 1978 r.) mieszka w Tallinie 
w Estonii. Od kiedy rozpoczęła realizację 
swoich autorskich projeków, udało jej się 
zdobyć kilka ważnych nagród. W 2012 r. 
redaktorzy „Spectrum”, dodatku do 
„The Sunday Times Magazine” przyzna-
li jej tytuł „Spectrum Emerging Talent 
2012”. W 2014 r. zdobyła III nagrodę 
w konkursie „The Taylor Wessing Photo-
graphic Portrait Prize”, zorganizowanym 
przez londyńską National Portrait Gallery. 
Ostatnio zaś była finalistką konkursu 
„LensCulture Expose Awards”.

Na cykl „By the lake” (2009-2012) skła-
dają się portrety ludzi mieszkających nad 
Pejpusem (Jeziorem Czudzkim), które 
jest jeziorem granicznym pomiędzy Unią 
Europejską (Estonia) i Federacją Rosyjską. 
Poprowadzenie granicy przez ten rejon 
rozłączyło dwa światy i przerwało relacje 
pomiędzy tymi, którzy wcześniej definio-
wali siebie po prostu jako ludzie żyjący 
nad jeziorem (by the lake), a nie poprzez 
swoją przynależność narodową. Celem 
projektu było zwrócenie uwagi na zapo-
mniane brzegi Pejpusa i pokazanie losu 
ludzi żyjących w wyludniającym się, choć 
bogatym kulturowo (staroobrzędowcy), 
unikalnym zakątku Europy.

Birgit Püve 
„By the lake” 
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Tematyka seminarium jest inspirowana foto-
graficznymi nurtami „nowego dokumentu” 
i „nowej topografii”. Zyskujące popularność 
na świecie w drugiej połowie XX wieku (m.in. 
za sprawą „nowego dokumentalizmu” Ber-
ndta i Hilly Becherów i ich uczniów, a także 
wystawy „New Topographics: Photographs of 
a Man-Altered Landscape” z 1976 r.), w Pol-
sce u progu XXI wieku zyskały wybitnych 
przedstawicieli (m.in. Waldemara Śliwczyń-
skiego, Ireneusza Zjeżdżałkę, Konrada Pusto-
łę czy Wojtka Wilczyka). Charakterystyczny 
dla tych fotografii powrót do formalnego 
chłodu przedstawień i skupienie na ich do-
kumentalnym charakterze pozwalały przed-
stawiać problemy społeczne, ekonomiczne 
i kulturowe obrazowanych przestrzeni. 
Zarówno „nowy dokument”, jak i „nowa to-
pografia” pozwalały obserwować i analizo-
wać ślady odciśnięte przez ludzkie działania 
w środowisku. Fotografia staje się tu zatem 
narzędziem badania owych sedymentacji, 
osadów pamięci. Przyglądając się fotogra-
fiom zrealizowanym przez młodych polskich 
artystów i artystki, możemy stwierdzić, że 
twórczość tych reprezentujących oba nurty 
pozostaje istotną inspiracją dla kolejnych 
pokoleń. Zapraszamy do analizy przyczyn 
współczesnej popularności fotografii topo-
graficznej w Polsce i na świecie, przyjrzenia 
się jego przeobrażeniom i sensom:
– Topografia jako zapis czasu
– Wytwarzanie miejsc – pamięć i geografia
– Kanony dokumentu.

„Procesy, sedymentacje, topografie 
– o współczesnym dokumencie 
fotograficznym”

Zawsze moją uwagę przyciągały miejsca zawierające w sobie skumulowany czas. I choć raczej 
unikałem bezpośredniej obecności człowieka, to jednak zawsze pojawiał się jakiś jego ślad.

Ireneusz Zjeżdżałka, Fotorealizm
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Seminarium planowane jest jako wstęp-
ny etap prac nad obszerniejszą publikacją 
poświęconą polskiej „nowej topografii”. Jej 
wydanie planowane jest na rok 2019.

Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz prac 
młodych polskich artystów: Moniki Niweliń-
skiej, Pawła Starca i Michała Woroniaka. 

Moderatorzy wydarzenia: Marianna Micha-
łowska, Maciej Szymanowicz
Uczestnicy seminarium: Tomasz Ferenc, Marta 
Koszowy, Adam Mazur, Paweł Starzec, 
Wojciech Wilczyk

◄ Monika Niwelińska
Foto 1:

Radiografia – proces 
naświetlania płyty 

światłoczułej 
promieniowaniem 

gamma w przestrzeni 
radioaktywnej; 

radiacja gruntu: 
0.5 milirentgen/h; 

Trinity Site, NM, USA; 
01.04.2017 r.

◄ Foto 2:
Radiografia – zapis na 

płycie światłoczułej 
naświetlonej 

promieniowaniem 
gamma w przestrzeni 

radioaktywnej; 
radiacja gruntu: 

0.5 milirentgen/h; 
Trinity Site, NM, USA; 

01.04.2017 r.

(poprzednia strona:)
◄ Paweł Starzec –
fotograf, socjolog, 

pedagog, dziennikarz. 
Socjolog wizualny, 

zajmujący się 
współczesną 
ikonografią, 

wizualną pamięcią 
zbiorową i narracjami 

wizualnymi.

◄ Michał Woroniak
 – fotograf 

dokumentalista, 
absolwent 

Uniwersytetu 
Artystycznego 

w Poznaniu. W swoich 
pracach, nawiązując 

do tradycji „nowej 
topografii”, skupia 
się na krajobrazie, 

przestrzeni oraz tym, 
co zwykłe i pomijane, 

próbując wydobyć 
na światło dzienne 

to, co w nudnym 
interesujące.
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W tym roku Kolektyw Fotograficzny Świetlica 
obchodzi jubileusz. Otwierając 10 lat temu 
działalność Świetlicy mieliśmy w pamięci 
motto naszego Mistrza Henryka Króla: „Fo-
tografia to oaza wolności.” Te słowa mocno 
wpłynęły na nasze pokolenie kształtowane 
w czasach przemian ustrojowych. W foto-
grafii znaleźliśmy przestrzeń naszej wolności 
– wolności twórczej wyobraźni.

Idea Świetlicy narodziła się z potrzeby 
dzielenia się doświadczeniem, wiedzą oraz 
wsparciem z ludźmi pozostającymi poza 
głównym nurtem i obiegiem fotograficznego 
establishmentu, ceniących sobie niezależ-
ność twórczą ponad chwilową popularność. 
W naszej działalności podejmujemy dialog 
z tradycyjnym pojmowaniem twórcy jako 
jednostki. Większość prac członków powstaje 
w wyniku współpracy wielu osób zarówno 
w warstwie intelektualnej, jak i czysto fi-
zycznej, co powoduje, że nie można wskazać 
jednostki jako twórcy konkretnego dzieła. 
Temu założeniu służą przyjęty przez nas 
sposób fotografowania i tworzone do niego 
narzędzia. Tegoroczna wystawa jest zarówno 
retrospektywnym przeglądem dotychczaso-

Fotografia niepodległa. 
10 lat Świetlicy
Witold Jagiełłowicz

wych kolektywnych działań Świetlicy, na którym 
pojawią się również prace niepokazywane do tej 
pory, oraz prezentacją fotografii wykonywanych 
indywidualnie przez Świetlicowiczów.
10 lat Świetlicy, to liczne realizacje działań 
fotograficznych, wystawy, spotkania, warsztaty 
i przede wszystkim ludzie, których spotkali-
śmy na swojej drodze. Ci, którzy pojawili się na 
chwilę, ci, którzy wpadają od czasu do czasu, ci, 
którzy ruszyli dalej swoją drogą, ci, którzy trwają.
Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli z nami 
fotografie i atmosferę twórczego fermentu 
oraz tym życzliwym, dzięki którym możemy 
dzielić się naszą pasją.

Najważniejsze realizacje:
„Moby Dick, czyli światłoczułe działanie”, 
2009 r.; „Plener fotograficzny Obscur on Tour”. 
2009 r.; „Obscura (Camera Obscura)”, 2009-
2010 r.; „Zorki - prawdziwa historia”, 2010 r.; 
„Camera obscura. Objazdowy warsztat form 
fotograficznych. Topografia lokalności.”, 2011 r.; 
„Ostatni... Mieszkańcy Starego Rynku w Po-
znaniu”, 2011 r.; „Obscur – reaktywacja”, 2013 
r.; “Inside-outside”, 2014 r.; „Szklane domy – 
historia nieznana zaginionej walizki Cezarego 
Baryki”, 2015 r.; „Egzotyczne podróże z walizką. 
Podróż pierwsza – Środa”, 2016 r.; „Buntownicy 
i Marzyciele”, 2017 r.

W działaniach fotograficznych Świetlicyudział 
brali: Radosław Anger, Bogusław Biegowski, 
Miłosz Gawroński, Marlena Grewling, Wojciech 
Haremza, Agnieszka Hinc, Witold Jagiełłowicz, 
Paweł Kosicki, Tomasz Kandziora, Jarosław 
Krzemiński, Przemysław Loba, Jerzy Majewski, 
Marcin Męczyński, Jędrzej Paszak, Mariusz 
Urbanowicz.
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Marlena Grewling. Autorka sięga po najprost-
sze, jak by się wydawać mogło, narzędzie, jakim 
jest camera obscura. Z pełną świadomością 
upraszcza swoje obrazy, pozbawiając je nad-
miaru szczegółów. Prezentowane fotografie 
ukazują obszar zainteresowania fotografki 
w obrębie poszukiwań tożsamości człowieka 
i jego związku z naturą. Ukazują w sposób for-
malnie interesujący, a w treści subtelny kondy-
cję człowieka, a kobiety w szczególności.
Fotografie Marleny Grewling są przepełnione 
symboliką, która nie jest jednak nachalna i pro-
stacka, ale daje widzowi przyjemność odnale-
zienia własnych odniesień i znaczeń, możliwość 
różnorodnych interpretacji. W jej najnowszych 
realizacjach również pojawia się motyw kobie-
cy jako portret i akt umiejscowiony w naturze, 
w sposób formalnie interesujący, a w treści 
subtelnie ukazujący kondycję człowieka, również 
w odniesieniu do natury mającej tu często wyraz 
symboliczny.

▼ fot. Marlena Grewling
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Marcin Męczyński. Autor wykorzystuje w swoich 
pracach metodę transferu z obrazu powstałego 
z wykorzystaniem technologii Polaroida. Konwen-
cja fotografii dokumentalnej zostaje przełamana 
przez eksperyment z materiałem światłoczułym. 
Kolorowy obraz fotografii natychmiastowej, w za-
łożeniu producenta materiału będący docelowym 
wynikiem procesu, w zamyśle artysty staje się je-
dynie produktem ubocznym. To, co fascynuje Mę-
czyńskiego, to odcisk z pozostałości chemii czy też 
obraz uzyskany z negatywu powstałego w wyniku 
ingerencji chemicznej na podkład światłochron-
nego papieru. Co miało być odpadem staje się 
głównym nośnikiem obrazu; swoiste „powidoki” 
przenoszą widza w inny wymiar odbioru fotografii.

Przemysław Loba „Gdzie się spotyka z zachodem 
wschód”. Cykl fotografii zatytułowany „Gdzie się 
spotyka z zachodem wschód” to sentymentalna 
podróż autora po pograniczu, po 1945 r. zwa-
nym także Kresami Zachodnimi, na które wraca 
po latach. Dokumentalny zapis wrażeń, emocji 
i subiektywnych odczuć z miejsc, w których spędził 
w młodości dwa lata podczas służby wojskowej. 
Sam autor pisze tak o swoich pracach:

To tutaj po wojnie na krótko zetknęły się ze sobą 
dwie kultury. Z przymusu. Z politycznych nakazów. 
Obydwie straciły swoje małe ojczyzny. Przemierza-
jąc strefę nadgraniczną, napotkać można jedyne 
ślady po dawnych mieszkańcach. Trupy architek-
tury. Jakby rzucone przypadkowo w naturę, niczym 
kaprysy Francesco Guardiego. To, co kiedyś tętniło 
życiem i służyło ludziom, dziś jest tylko pozosta-
wionym, zapomnianym śladem. Bardzo wolno stan 
ten się zmienia dzięki fundacjom, osobom pry-
watnym, stowarzyszeniom. Byłe strażnice, pałace 
zamieszkują dziś cywile.Fotografie te to włóczęga 
po własnej przeszłości. Próba odnalezienia obrazów, 
które wyryły się w mej pamięci ponad 30 lat temu. 
Dwa lata młodego życia spędzone nad Odrą i Nysą 
nie zostały zapomniane. Ziemia ta jawi się jako 
Arkadia, kraina szczęśliwości. To także za sprawą 
przesiedleńców, którzy jako dzieci przybyli na obcą 
im ziemię, i ich potomkom. I dzięki naturze, która 
w wielu miejscach wykorzystuje słabość człowieka.

▲ fot. Marcin Męczyński
▲ fot. Przemysław Loba
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Witold Jagiełłowicz „36 mm”. 
Przez ostatnie dziesięciolecia posługuję się w swojej 
pracy głównie kamerami wielkoformatowymi, czy to 
w twórczości indywidualnej, czy też współtworząc ze 
Świetlicą przy pomocy camera obscura ogromne pa-
noramy (1 x 2,5 m). Ostanie dwa lata spędziłem wraz 
z kolegami na projektowaniu i budowie miechowego 
aparatu typu podróżnego o formacie 100 x 100 cm, 
który wykorzystany zostanie do najnowszych prac 
Kolektywu. Dzięki tym ekstremalnym doświadczeniom 
postanowiłem powrócić choć na chwilę do małego 
obrazka, do dawno zaniechanej metody noszenia 
kamery przy sobie i rejestrowania obrazów ad hoc.

Jędrzej Paszak „Las widzi, pole słyszy”
Seria zdjęć Jędrzeja Paszaka jest swoistą typo-
logią oraz próbą refleksji zarówno nad przemija-
niem jak i miejscem przyrody we współczesnym, 
opanowanym przez ludzką cywilizację świecie.
Tematem są głównie drzewa: istoty żywe, bez-
bronne, niekoniecznie nieme i często ignoro-
wane. Są one z reguły traktowane jako mało 
istotny szczegół rzeczywistości, którą zazwyczaj 
postrzegamy w kontekście szerszej całości. 
Fotografie są więc próbą usłyszenia i przeka-
zania dalej tego, co chcą nam one powiedzieć. 
To także próba przyjrzenia się bliżej ich życiory-
som, czy powolnej agonii.

▼ fot. Witold Jagiełłowicz

► fot. Jędrzej Paszak
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Wystawa jest efektem ogólnopolskiego 
konkursu fotograficznego, zorganizowa-
nego jako wydarzenie towarzyszące Fe-
stiwalowi Fotografii Przyrodniczej „Przy-
roda Warta Poznania”, który odbył się na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich 
w dniach 23-25.03.2018 r. 

Autorzy zdjęć: Szymon Bartosz, Piotr 
Bednarek, Adriana Bogdanowska, Dominik 
Chrzanowski, Bartosz Dubiel, Agnieszka 
Florczyk, Urszula Frydrych, Dariusz Grzel-
czak, Sylwester Kocot, Daniel Kopacz, 
Michał Kut, Rafał Mencel, Krzysztof Mo-
drzejewski, Mateusz Piesiak, Tymoteusz 
Podwyszyński, Marcin Popławski, Kata-
rzyna Preuss, Sławomir Skukowski, Jakub 
Spodymek, Robert Szymonek, Paweł 
Wrona, Paweł Wróblewski.
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Okręg Wielkopolski Związku 
Polskich Fotografów Przyrody 
„Przyroda Warta Poznania”

Związek Polskich Fotografów Przyrody, 
utworzony w roku 1995, jest największą 
i najstarszą organizacją skupiającą miło-
śników fotografii przyrodniczej w Polsce. 
Działalność organizacji to nie tylko upo-
wszechnianie dorobku fotografii przy-
rodniczej, ale także ukazywanie piękna 
i bogactwa przyrody i uczestniczenia w jej 
ochronie. Organizuje konkursy, wystawy, 
plenery, festiwale fotograficzne oraz pre-
lekcje fotografów, podróżników i przyrod-
ników. Do Związku może wstąpić każdy 
miłośnik przyrody i fotografii. Należą do 
niego zarówno amatorzy, jak i profesjona-
liści, którzy podczas cyklicznych spotkań 
mają możliwość dzielenia się nie tylko 
swoimi pracami, ale również doświad-
czeniami oraz bezcennymi wrażeniami, 
jakie daje bliskie obcowanie z naturą. 
Członkowie ZPFP mają kontakt z szerszą 
publicznoścą poprzez publikację swoich 
prac w podręcznikach, kalendarzach, cza-
sopismach i albumach. Związek Polskich 
Fotografów Przyrody prowadzi działalność 
jako dobrowolne stowarzyszenie twórcze 
w oparciu o własny statut i zasady sfor-
mułowane w Kodeksie etycznym fotografii 
przyrodniczej, z naczelną zasadą poszano-
wania przyrody. Nie prowadzi działalności 
gospodarczej i utrzymuje się wyłącznie ze 
składek członków oraz dotacji sponsorów.
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◄ I miejsce – Urszula 
Frydrych, Piekiełko.

◄ II miejsce –
Mateusz Piesiak, 

Kszyki w ciszy.

◄ Nagroda Specjalna 
Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej  
– Krzysztof 

Modrzejewski, 
Słońsk

▼ Wyróżnienie 
 – Paweł Wróblewski, 

Nocny łowca
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Kazimierz Rafalik (ur. 1938 r.), absol-
went Politechniki Poznańskiej. Członek 
Wielkopolskiego Związku Artystów 
Rzeźbiarzy i Wielkopolskiego Związku 
Artystów Plastyków. Z zamiłowania do 
obserwacji rzeczy i zdarzeń – fotograf, 
z chęci czynnego uczestnictwa w roz-
maitych formach życia – dziennikarz, 
natomiast z potrzeby ducha i wybo-
ru – rzeźbiarz. Jest tym, który wierzy 
w moc i posłannictwo sztuki. Fotografią 
zajmuje się od 65 lat. Jego fotografie 
były prezentowane publicznie ponad 60 
razy – najczęściej w Poznaniu, ale też 
w wielu innych miejscowościach w całej 
Polsce, a także w Szwajcarii, Bułgarii 
i na Ukrainie.

Za swoją twórczość fotograficzną otrzy-
mał przeszło 50 nagród i wyróżnień. 
Najbardziej sobie ceni Grand Prix i me-
dal Okręgu Świętokrzyskiego Związku 
Polskich Artystów Fotografików oraz na-
grodę pierwszego stopnia przyznaną mu 
anonimowo przez fotografów uczestni-
czących w Ogólnopolskich Warsztatach 
Fotograficznych „Diastar” w Staracho-
wicach w 1996 r.

Kazimierz Rafalik 
„Fotoimpresje i nie tylko”
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Wystawa pokonkursowa 
Wielkopolskiego Związku Artystów 
Plastyków „Światłem Zapisane”

Ogłoszony w czerwcu br. IV Ogólnopolski 
Konkurs Fotograficzny „Światłem Zapisane” 
w zamyśle organizatora – Wielkopolskiego 
Związku Artystów Plastyków – był prze-
glądem dokonań i prezentacją dorobku 
artystów z całego kraju, mającym na celu 
integrację miłośników fotografii. Artyści 
pokazują otaczającą rzeczywistość lub świat 
wyimaginowany w wyobraźni tak, aby świa-
tło było podmiotem fotografii (foto-grafiki) 
lub pewnym odniesieniem. Jednak nie takim 
oczywistym, realistycznym, ale ukazanym 
jako podróżowanie w głąb artystycznej 
duszy. Prace odzwierciedlają naszą fantazję 
i wiedzę, a z drugiej strony pokazują umie-
jętności przelania wyobrażeń z wędrówki 
w wirtualnym świecie na zadane tworzywo. 

Na konkurs wpłynęły 1192 prace 307 au-
torów, z czego jury pod przewodnictwem 
Antoniego Ruta wybrało do wystawy 
75 prac 74 autorów.

Nagrody otrzymali:

I nagroda - Artur Jastrzębski Bella
II nagroda - Natalia Teska Błysk nadziei
III nagroda - Łucja Januszko Poświata

Nagrody specjalne:

Franciszek Kluczyński Ruda w świetle księżyca
Tomasz Okoniewski Wyjdzie w praniu
Mariusz Kubielas Podróż po chleb oraz 
Kobieta i koń
Szymon Kaczmarczyk Światłem malowane
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Wyróżnienia:

Tomasz Bandosz Samotność
Tomasz Gałązka Rowerek
Anna Delura Muzeum Polin
Mateusz Marczak Nowoczesność

Lista autorów biorących udział 
w wystawie pokonkursowej:

Robert Anioł, Anna Banasiak, Tomasz 
Bandosz, Karolina Biedrowska, Natalia 
Blautenberg, Urszula Bracha, Jan Brdej, 
Roman Brzeziński, Aniela Bulicz, Magda 
Chudzik, Patrycja Ciosek, Anna Delura, 
Laura Dobrowolska, Michał Dymek, Joan-
na Dziedzic-Zubek, Filip Fornalik, Adrian 
Gachewicz, Tomasz Gałązka, Dorota 
Gawerska, Ewa Gbiorczyk, Piotr Gnaciń-
ski, Aleksander Grzelak, Jarosław Gwoź-
dzik, Lech Iwiński, Adam Jakubowski, 
Marta Jankowska, Łucja Januszko, Artur 
Jastrzębski, Marianna Jaszczuk, Renata 
Jędrasiak-Zajerkoff, Tomasz Juszkiewicz, 
Szymon Kaczmarczyk, Franciszek Kluczyń-
ski, Anna Kowalczyk, Patrycja Kowalczyk, 
Kornel Kowalski, Irena Krzeszewska, 
Roksana Krzywda, Mariusz Kubielas, Jerzy 
Kubis, Marianna Kulesza, Adrian Kulik, 
Marta Leśniakowska, Dariusz Madziński, 
Mateusz Marczak, Aleksandra Midor, To-
masz Okoniewski, Angelika Oźminkowska, 
Anna Pająk, Tadeusz Papis, Joanna Parda, 
Piotr Pardus, Jagoda Pawelczak, Damian 
Pawlus, Michał Pęczak, Maria Magdale-
na Pocgaj, Łukasz Resiak, Piotr Rosiński, 
Tomasz Rozenberg, Ewa Sierokosz, Urszula 
Sobieszek, Karolina Sokólska, Agnieszka 
Szafirska, Tomasz Szczyrba, Natalia Teska, 
Anna Toch, Łukasz Ułanowski, Aryiadna 
Volakh, Tomasz Wiatr, Agata Witkowska, 
Andrzej Ziemkowski, Marcel Zientara, 
Bożena Żylińska, Andrzej Żyła

(poprzednia strona):
► Natalia Teska Błysk 
nadziei, II Nagroda, 
Srebrny Medal

► Tomasz Bandosz, 
Samotność, Wyróżnienie

(bieżąca strona):
► Łucja Januszko, 
Poświata, III Nagroda, 
Brązowy Medal

► Mariusz Kubielas, 
Kobieta i koń, Nagroda 
Specjalna

► Mariusz Kubielas, 
Podróż po chleb, 
Nagroda Specjalna
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◄ Artur Jastrzębski 
„Bella” I Nagroda, 

Złoty Medal

◄ Franciszek 
Kluczyński, Ruda 

w świetle księżyca, 
Nagroda Specjalna

◄ Tomasz 
Okoniewski, Wyjdzie 

w praniu, Nagroda 
Specjalna

▼ Anna Delura, 
Muzeum Polin, 

Wyróżnienie
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Artyści są cichą i przyjazną obecnością, 
która daje siebie. Przez ich prace wy-
rażone są wszystkie piękności świata, 
a jednocześnie każdemu zostało powie-
rzone zadanie czuwania nad samotnością 
drugiego. Sam widok obrazów wzbudza 
w sercu radość, która wypełnia całe wnę-
trze człowieka. Z tymi dziełami żyje się 
w pewnej jedności, która nieraz napełnia 
duszę niewypowiedzianym szczęściem. 
Promieniują one dobrem i pięknem, od 
którego doznaje się ukojenia. Emanują 
życzliwością, która wyzwala uśmiech i po-
tęguje radość. Każda rodząca się dzięki 
nim myśl, pragnienie, nadzieja budzi się 
w ciszy i jest dzielona w radości. Proces 
artystyczny staje się wzajemnym odkry-
waniem skarbów ducha. W ożywczej rosie 
małych i dużych rzeczy serce odkrywa 
swoją Jutrzenkę, doznaje umocnienia 
i urzeczone jest pięknem. Radosny artysta 
może pomagać słońcu, aby wschodziło 
każdego poranka. Nam wszystkim po-
zostaje otworzyć okna duszy, by powiew 
wiatru usunął kurz utartych przyzwyczajeń 
i światło gwiazd nie pojawiało się jedynie 
wtedy, kiedy chcemy je dostrzec.
Pokazane obrazy, ukazują wrażliwych 
artystów umiejących filozoficzne pro-
blemy wypowiadać własną metaforą lub 
przekornym twórczym żartem. Ich pasja 
poznawcza towarzyszy im przez całe życie. 
Wszystkie prace, dzieła pomagają tym 
mistrzom w poszukiwaniach własnych, 
artystycznych definicji czasu mierzonego 
rytmem serca. Ten czas wykorzystywany 
jest na tworzenie rzadkiego piękna, a nie-
kiedy i mistrzostwa. W tworzeniu dosłow-
nie wszystko, nawet najdrobniejszy atom 
obrazu, stanowi element istotny i prze-
myślany, podporządkowany artystycznej 

Radość, przyjaźń, światło
Leszek Lesiczka

logice, naładowany znaczeniami. Kon-
sekwencja i koncentracja są przyczyną, 
które sprawiają, że autorzy pozostawiają 
po sobie duży dorobek. Funkcją artystów 
staje się indywidualizacja nazwy i obrazu 
oraz konfrontowanie harmonii z drama-
tycznym napięciem. Pewnego dnia pisarz 
argentyński Jorge Luis Borges wyznał: 
„Popełniłem najgorszy grzech, jaki 
można popełnić: nie byłem szczęśliwy”. 
„Radość z życia jest największą potęgą 
kosmiczną”, mawiał Pierre Teilhard de 
Chardin. Nasze oczy, twierdził Picasso, 
mogą zmienić żółty punkcik w słoń-
ce. Od radości zależy samo życie. Już 
w starożytności praktykowano fotote-
rapię (leczenie światłem), a Hipokrates 
radził melancholikom „przeniesienie się 
do krainy słońca”. Za pośrednictwem 
wystaw, obrazów robimy właśnie to. 
Artyści za pomocą obiektywów, pędzli, 
węgli, ołówków chwytają promienie, 
tworząc obrazy, które przywołują radość 
i częstują każdego uśmiechem. Strumie-
nie fotonów składają się na ostateczną 
wypowiedź artysty. Radość wyznacza 
kierunki światła i jest światłem, dlatego 
prace autorów są nim przepojone. 
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Przewodnim motywem wystawy, który przy-
świecał artystom, jest czerpanie radości z twór-
czych momentów i kreowanie obrazów pełnych 
światła, gdzie słońce jest głównym medium 
malarskim. Prezentowane prace pozostają 
w harmonii z ich własną wolnością i indywi-
dualnym postrzeganiem świata, zapraszając 
widzów do podziwiania zarówno rozwijającej 
się formy, jak i finalnego dzieła, jakim jest foto-
grafia wykonana na światłoczułym materiale.

Dominik Lesiczka, ilustrator, projektant, pa-
stelista. Ukończył wzornictwo przemysłowe, 
fotografię, malarstwo i grafikę. Posiada tytuł 
magistra sztuki. Absolwent Wyższej Szkoły 
Umiejętności Społecznych. To fotograf su-
biektywny, który fotografię traktuje jako formę 
artystycznej autoekspresji. Chce, aby jego prace 
przyciągały i zaskakiwały patrzącego. Sięga 
głęboko, do granic ludzkiej duszy – odwołuje się 
do dawnej pamięci i zapomnianych wspomnień, 
ukazuje świat inspirowany chwilami, z których 
maluje wyjątkowe obrazy zatrzymane w czasie.
Zdjęcia są dla niego uchwyceniem momentu 
z cienia, ułamka z sekundy, zanim za chwilę 
nastanie inna, może równie piękna, ale inna. 
Dzięki temu czuje się jak łowca, który jest 
w gotowości, czujności, napięciu, który bacznie 
obserwuje otoczenie, szuka idealnego miejsca 
i czasu dla tego jednego, jedynego pięknego 
ujęcia, które się już nie powtórzy.

Każdy z nas ma w sobie potencjał czegoś nie-
zwykłego, tajemniczego. Jest to dla mnie
fascynujące, dlatego chcę to pokazać. Od 
małej ważki do człowieka, od kamyka do 
skalistych gór. Dla mnie nie jest ważny temat, 
a energia, taki taniec życia.

Dominik Lesiczka

Leszek Lesiczka, fotograf, nauczyciel, prze-
wodnik. Od 30 lat zajmuje się fotografią.
Redaktor „Foto-Zeszytów”, „Świstaka” 

Dominik i Leszek Lesiczka 
„Poezja słonecznego zapisu”

i „Wieści Kicińskich”. Honorowy członek 
Poznańskiego Związku Artystów Plastyków. 
Prezes Poznańskiego Oddziału PTT oraz 
Klubu Fotograficznego „Pryzmat”. Orga-
nizator imprez sportowych, turystycznych 
i plenerów fotograficznych. Organizator, ju-
ror i kurator wystaw fotograficznych. Autor 
ponad stu artykułów na temat sztuki, foto-
grafii, przyrody, recenzent wielu katalogów 
i wystaw fotograficznych. W 2006 r. otrzy-
mał tytuł „Animatora Kultury” w Gminie 
Czerwonak. Swoje fotografie prezentował 
w Polsce, Niemczech, Francji i na Ukrainie.

Autor potrafi dostrzec deseń losu i odtwo-
rzyć jego ledwo czytelny rysunek. Zaistniały 
nieodparty urok, zrodzony z autentycznego 
przeżywania artystycznych nastrojów, obda-
rzony został znamieniem ponadczasowości.

Stefan Wojnecki

◄ Zdjęcie ze 
spektaklu Studia 

Teatralnego ANIKAME,
fot. Dominik Lesiczka, 

◄ Kolory wody, 
fot. Leszek Lesiczka
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Projekt MOMF to prywatna inicjatywa Karola 
Wilczyńskiego. Pomysł na powstanie projek-
tu powstał na festiwalu Fotocooltura 2016 
w Obornikach, gdzie po raz pierwszy oprócz 
fotografii został zaprezentowany zbiór apa-
ratów i akcesoriów fotograficznych.

Główna kolekcja obejmuje okres od około 
1880 r. do lat 30. XX w. Aparaty oraz akce-
soria fotograficzne są nabywane za przysło-
wiową złotówkę lub otrzymywane w darze. 
Karol remontuje i przywraca im dawną 
świetność oraz niejednokrotnie wykorzystu-
je do swoich fotografii. Docelowo planuje 
stworzenie stacjonarnego muzeum fotografii 
w Poznaniu, którego historia odnotowuje 
wiele ważnych faktów związanych z począt-
kami tego wynalazku, np. wydanie polskiego 
tłumaczenia pierwszej książki fotograficznej 
autorstwa Daguerre’a z 1840 r.

Zbiory prezentowane na wystawie obejmu-
ją zabytki techniki, publikacje i dokumenty:
– aparaty i akcesoria fotograficzne od 1880 
do lat 30. XX w między innymi aparaty 
Adeli i Stanisława Drążkowskich z Chełmży,
– aparaty średnio i wielkoformatowe typu 
reflex camera (lustrzanki jednoobiektywo-
we) od lat 30. do 80. XX w.,
– aparaty małoobrazkowe i średnioforma-
towe z XX w.
– aparaty, urządzenia i dokumenty Józefa 
Cywińskiego, fotografa z Wisły, pozyska-
ne dzięki uprzejmości jego wnuka Jacka 
Stępnia,
– książki i czasopisma do lat 30. XX w.,
– zdjęcia carte de visite i cabinet card za-
kładów fotograficznych z Wielkopolski. 

Karol Wilczyński 
„Projekt MOMF - Małe 
Objazdowe Muzeum Fotograficzne”

Zbiory wzbogacone są fotografiami Karola 
Wilczyńskiego, wykonanymi aparatami 
z przełomu XIX i XX w, oraz aparatami wła-
snej konstrukcji i produkcji. 

Karol Wilczyński (ur. 1981 r.), artysta 
plastyk, fotograf, absolwent UA w Pozna-
niu. W latach 2006-2007, będąc jeszcze 
studentem, pełnił funkcję wykładowcy 
w Wielkopolskiej Szkole Fotografii, gdzie 
prowadził pracownię plenerową.
W fotografii głównie ceni sobie możliwość 
inscenizacji i poszukiwań w obszarze kre-
acji. Robiąc zdjęcia starymi aparatami z XIX 
i XX w., łączy z sobą wiele szlachetnych 
i klasycznych technik.

► (Fot. 1): aparat 
atelierowy, 
wielkoformatowy, 
studyjny, statywowy. 
Prawdopodobnie Falz 
& Werner. Wykonany 
w Lipsku lub „Klimax” 
Studio Camera ok. 1910 
r. Produkowany przez 
Klimax Harbers. Format: 
24 x 30 cm. Obiektyw: Carl 
Zeiss Jena Apochromat 
Tessar f/1:10 F 64 cm. 
Aparat należał do 
Stanisława Drążkowskiego 
(1885-1945) fotografa 
z Chełmży, a potem 
do jego córki Adeli 
Drążkowskiej, która po 
śmierci ojca przejęła zakład 
fotograficzny. 
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(poprzednia strona):
◄ (Fot. 2): 

kamera podróżna 
bezmigawkowa, typ 

francuski. Aparat 
statywowy składany 

z miechem skośnie 
ściętym; tylny standard 

obracany (pion-poziom). 
Format: 13 x 18 cm. 

Versandhaus Photogr. 
Artikel – Reinhold 

Wittig Rudolstadt in Th. 
(Thüringen – Turyngia, 

Niemcy). Obiektyw: 
Wittig.s Doppel-

Anastigmat f/1:6,8 F 
18 cm

Reinhold Wittig, 
Rudolstadt i. Th. 

Obiektyw wyglądem 
tożsamy z Rodenstock 

Eurynar Doppel 
Anastigmat f/1:6,8 

F 18 cm. 
Aparat prawdopodobnie 

firmy JOSEPH, ok. 
1908 r. (Georg J. Joseph, 

Jul. Wachtl´s NFG. 
WIEN, Tegetthoffstraße 

1). Zamówiony przez 
Versandhaus Photogr. 

Artikel.

(bieżąca strona):
◄ Fotografia z cyklu 

„Wizualizacje do książki 
Marii ze Sławskich 
Wicherkiewiczowej 

Obrazki z przeszłości 
Poznania; „Kamienica 

z daszkiem”, 2014 r. 
Negatyw: Papier 

fotograficzny 6 x 12 cm  
Aparat: konstrukcja 

własna – GreenWolf 
Eva-lution 2011 r. 

Format: 70 x 35 cm

◄ Fotografia z cyklu 
„Polska w pejzażach”. 

Negatyw: Papier 
fotograficzny 6 x 12cm. 

Aparat: konstrukcja 
własna – GreenWolf 

Eva-lution 2011 r. 
Format: 120 x 60 cm. 
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Obrazy, zwłaszcza fotografie, być może nie 
są najlepszym sposobem na utrwalanie 
i przechowywanie doświadczeń, szczegól-
nie tych rozstrzygających i najważniejszych, 
wykraczających poza to, co widać. Ta nie-
dogodność, czy raczej właściwość, powinna 
jednak motywować twórców do podjęcia 
wysiłku w obronie obrazu przed utratą zna-
czenia; nie zwalnia nas od stawiania czoła 
wyzwaniu, jeśli chcemy pozostać w obrębie 
dyscyplin wizualnych. 

Prezentowane na wystawie prace powstały 
na przełomie czerwca i lipca tego roku pod-
czas przepłynięcia Wielkiej Pętli Wielkopolski 
i stanowią rodzaj eksperymentu poznawczego 
zrealizowanego przy użyciu najprostszych 
środków, od wyboru środka transportu po 
metodę zapisu obrazu. Wywoływanie w trak-
cie wyprawy w pływającej ciemni wielkofor-
matowych negatywów pozwoliło zachować 
choć częściową organiczną integralność 
doświadczania i sposobu jego utrwalenia, 
a specyficzna jakość fotografii stanowi świa-
dectwo warunków jej zaistnienia.

Realizacja działania z perspektywy rzeki me-
todą naturalnego, spowolnionego kontekstu 
uczestniczącego jest dopełniającym doświad-
czeniem poprzednich realizacji zadania 
pt. „Noteć Barka Sztuki”. Przy okazji prace te 
stawiają pytanie o możliwość odmiennego 
sposobu uprawiania fotografii podróżniczej. 
Używanie alternatywnych metod obrazowa-
nia zachęca do nieustannego eksperymentu 
i otwiera na nowe obszary doznań. Poczucie 
niepewności zmusza do wyjścia poza bez-
pieczne granice standardowych zachowań 
i stanowi integralną część procesu przemiesz-
czania się w przestrzeni, spotkań z obcymi, 
bliskimi, naturą i samym sobą.

Bogusław Biegowski
„Pętla”
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Dawid Tatarkiewicz (ur. 1977 r.). Pocho-
dzi z Poznania. Doktor nauk biologicz-
nych, zawodowy fotograf. Współpracuje 
z agencjami prasowymi i ilustracyjny-
mi w Polsce (East News, Forum, KAI) 
i za  granicą (ZUMA Press). W latach 
1999-2003 reaktywował Sekcję Fotografii 
Przyrodniczej Koła Naukowego Przy-
rodników UAM, był współzałożycielem 
grupy twórczej OD.DO (2002-2005) oraz 
właścicielem Salonu Wizualizacji Przyrody 
i Kultury ODONATA (2006-2009). Laureat 
konkursów fotograficznych. Uczestnik kil-
ku wystaw zbiorowych. W 2016 r. otrzy-
mał stypendium ZAiKS, w ramach którego 
zrealizował projekt Granica.

Istotą projektu są fotografie tych miejsc 
na ziemiach Polski, w których w cza-
sach zaborów przebiegała granica mię-
dzy Niemcami a Rosją, a które aktualnie 
zlokalizowane są w obrębie województwa 
wielkopolskiego. Po dawnej granicy nie ma 
już w sensie fizycznym śladu, ale krajo-
braz tych miejsc jest szczególnie znaczący 
jako niemy świadek wydarzeń, które przed 
laty tam się rozgrywały. Projekt ma nie 
tylko znaczenie artystyczne i kulturowe, 
ale również społeczne – związane z dzie-
dzictwem narodowym i uniwersalną ideą 
humanitaryzmu. Poprzez sztukę przypo-
mina historię i, tym samym, wzywa do 
opamiętania w postępującym dziś budo-
waniu granic – zarówno w obrębie jednego 
społeczeństwa, jak i między narodami. 
Granic uwidaczniających się w postawie 
ludzi w każdych czasach.

Dawid Tatarkiewicz 
„Granica”
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Filip Fornalik (ur. 1989 r.) pochodzi 
z Grodziska Wielkopolskiego. Absolwent 
Politechniki Wrocławskiej. Na co dzień 
związany z Poznaniem i jego okolicami. 
Fotografuje aparatami analogowymi, 
wykorzystując eksperymentalne materiały 
światłoczułe. Lubi samodzielnie ważyć 
chemię fotograficzną. Obserwuje, odkry-
wa i przedstawia na swój sposób otacza-
jącą go rzeczywistość.

„Starym obiektywem” to zestaw fotografii 
przedstawiających przestrzeń miejską Ko-
ściana. Autor posługując się zabytkowym 
stuletnim aparatem wielkoformatowym, 
naświetlił niewiele nowszy papier Brom 
bydgoskiego Fotonu. Stosując zapomnia-
ną obróbkę chemiczną wywołał, w od-
różnieniu od klasycznego procesu 
negatyw-pozytyw, bezpośrednio po-
zytywy (technika wprost pozytywowa), 
uzyskując lustrzany obraz rzeczywistości

Fotografie te wyglądają na zrobione wiele lat 
temu, nie są jednak nachalnie postarzane czy 
preparowane, co niestety jest dziś – w cza-
sach mody na nostalgiczną fotografię retro 
– dość powszechną praktyką. Powściągliwość 
i umiar to rzadka cecha wśród użytkowników 
tradycyjnych technik srebrowych. Autorowi 
wystawy udało się uniknąć traktowania tej 
formy zapisu jako wartości samej w sobie 
i jałowych popisów technologicznych. Obrazy 
są proste, rzeczowe; uwodzą bardziej sposo-
bem fotografowania niż tym, co przedsta-
wiają. Uniwersalna opowieść o fotografowa-
niu miasta poza czasem, z osobistą intencją, 
ale bez zbędnej melancholii. 

Bogusław Biegowski
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„Starym obiektywem”
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Krzysztof Owczarzak (ur. 1956 r.). Pochodzi 
z Gniezna. Z fotografią związany amatorsko 
od młodzieńczych lat, a profesjonalnie od 
1980 r., kiedy to otrzymał dyplom mistrzow-
ski fotografa i podjął pracę w Spółdzielni 
Fotograficznej w Poznaniu. W 1981 r. uzyskał 
dyplom instruktora fotografii i rozpoczął pra-
cę w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. 
Od 1984 r. pracował w Gnieźnieńskim To-
warzystwie Jazzowym. W tym czasie wraz ze 
Zbigniewem Marcińczykiem otworzył Zakład 
Fotograficzny. W latach 1980-1987 był człon-
kiem klubu „Format”.

W 1987 r. wyjechał z kraju najpierw do Grecji, 
a w 1992 r osiedlił się na stałe w Kitchener 
Ontario w Kanadzie, gdzie mieszka i pracuje 
do dzisiaj. Zaczynał jako tzw. wolny strzelec 
(freelancer photographer), a od 1992 r. jest 
zatrudniony w Ratheford Studio Kitchener 
Ontario. Od 1994 r. właściciel K.O. Artistic 
Photography. Współpracuje z Foto Press In-
ternational News Service (Toronto) i Devaney 
Stock Photos Inc. (Nowy Jork).

Fotografie publikował w gnieźnieńskich 
„Przemianach” ale także w „Jazz Forum”, 
„Today’s Photographer”, „Photographer’s 
Forum”. Trzykrotnie zdobywał nagrody w co-
rocznym konkursie „The Best of Photography” 
miesięcznika „Popular Photography” (USA) 
w kategorii „Ludzie” (1994, 1995, 1997). Foto-
grafie prezentował na kilkunastu  wystawach, 
m.in. w gnieźnieńskim MOK-u i w University 
of Waterloo Art Gallery.

Krzysztof Owczarzak 
„Moje życie z fotografią”
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Nagość to ciało, które znajduje się w jakiejś kon-
kretnej rzeczywistości, na zewnątrz symbolicznej 
reprezentacji. Natomiast akt jest uformowanym 
wyobrażeniem artysty ukazanym w wybranym 
medium, najczęściej w rzeźbie, obrazie lub foto-
grafii, który zdaniem Lyndy Nead „[...] przybiera 
historyczną i społeczną egzystencję, stając się 
czymś w rodzaju kulturowego przebrania”.
W wystawie „Akt jako forma sztuki” biorą udział: 
Jacek Gulczyński, Włodzimierz Kowaliński i Maciej 
Mańkowski. Mają oni w swoim bogatym dorob-
ku wiele rozmaitych erotycznych fotogramów, 
bowiem problemy związane z cielesnością czy 
ukazywaniem kobiecego ciała oraz przekaz jaki 
może to ciało implikować interesują ich od lat. 
Na wystawie zaprezentowano ostatnie prace 
artystów, niekiedy będące kontynuacją cykli, 
i nowe, dotychczas nie prezentowane publicznie.

Andrzej Haegenbarth, 

pomysłodawca i kurator wystawy

Maciej Mańkowski (ur. 1949 r.) fotografią zajmuje 
się od lat 70. Większość czasu poświęca fotogra-
fii reklamowej, tworząc równocześnie fotografię 
autorską. Najchętniej fotografuje ludzi. Z jednej 
strony jest zwolennikiem fotografii w jej klasycz-
nej formie, a z drugiej angażuje media elektro-
niczne do jej przetwarzania. 

Macieja Mańkowskiego od początku drogi twór-
czej najbardziej interesował szeroko pojmowany 
człowiek. Stąd w jego realizacjach wiele wizerunków 
i kryptowizerunków oraz aktów, w których ciało, 
przynajmniej od czasu „Metafor” i „Notebooka”, 
wydaje się żywym posągiem, na ogół nie budzącym 
emocji erotycznych. Jest ono rodzajem wizualnego 
znaku odwołującego się w pierwszej kolejności do 
wrażeń estetycznych. 
Myślę, że twórczość Mańkowskiego zyskała nowe 
impulsy, od kiedy artysta zainspirowany technologią 
z początków istnienia fotografii, czyli z roku 1839, 
zaczął tworzyć dagegrafie.

Andrzej Haegenbarth
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Włodzimierz Kowaliński (ur. 1951 r.) jest artystą fo-
tografikiem z ponad czterdziestoletnim doświadcze-
niem i stażem artystycznym, a także działanością na 
rzecz upowszechniania sztuki. Od początków swojej 
pracy był związany zawodowo z fotografią, pracował 
m.in. w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a później 
w Instytucie Historii Sztuki UAM. W 1984 r. rozpoczął 
samodzielną pracę artysty fotografika, prowadząc 
własne studio fotografii reklamowej oraz artystycznej. 
Specjalizuje się w akcie, reklamie i portrecie.

Włodzimierz Kowaliński jest autorem kilkunastu wystaw 
indywidualnych oraz współautorem ponad dwustu 
wystaw zbiorowych, środowiskowych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych m.in. we Francji, Japonii, Rosji, 
Niemczech, Czechach. Jest także kuratorem kilku waż-
nych projektów artystycznych, między innymi: wystaw 
towarzyszących Biennale Fotografii Polskiej w Poznaniu, 
czy wystąpień zbiorowych, takich jak: „Powrót do domu” 
(1997) i „Przestrzeń / Ciało / Zdarzenia” (2008), oraz 
albumu Przestrzenie prywatne (wyd. ZPAF, Poznań 2010). 
W latach 80. zaistniał jako autor fotografii publikowa-
nych na wielu plakatach i okładkach płyt muzycznych 
(m.in.: Jarosława Śmietany, Extra Ball, Bajmu, Krzesimi-
ra Dębskiego, String Connection). Fotografik w latach 
1990-2000, współpracował z artystami skupionymi 
wokół awangardowej Galerii Wielka 19 w Poznaniu.
Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Wrocławiu, 
w kolekcji Grażyny Kulczyk i innych w kraju i za granicą.

Włodzimierz Kowaliński to artysta, którego interesują 
eksperymenty przestrzenno-świetlne, często malujący 
światłem. Uzyskane wcześniej doświadczenie wykorzystał 
on w ciągle kontynuowanym cyklu „Malarstwo wło-
skie”. W pracach go tworzących nawiązuje do układów 
postaci w wybranych dziełach takich malarzy jak: François 
Boucher, Theodoor van Rombouts, Théodore Chassériau, 
Jacques-Louis David. Interesuje go bowiem konfrontacja 
dawnych, głównie barokowych, póz z postacią naturalnie 
zachowującej się współczesnej dziewczyny. Skłania 
w ten sposób odbiorcę do myślenia o zmieniających się 
kanonach piękna i obyczajowości, nie rezygnując przy 
tym z eksponowania kobiecego ciała, czasami zmieniając 
rodzaj fascynacji erotycznej bohaterów z miłości hetero-
seksualnej na homoseksualną. 

Andrzej Haegenbarth
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Jacek Gulczyński (ur. 1953 r.) w latach siedemdzie-
siątych studiował grafikę i malarstwo w Poznaniu. 
Dyplom z grafiki warsztatowej (sitodruk) oraz 
malarstwa uzyskał w poznańskiej PWSSP (obec-
nie Uniwersytet Artystyczny) w 1979 r. w pracowni 
prof. Tadeusza Brzozowskiego. Fotografią intere-
suje się od liceum, natomiast na studiach wyko-
rzystywał ją w swoich pracach graficznych i ma-
larskich. Pod koniec lat 80. definitywnie porzucił 
malarstwo i grafikę na rzecz fotografii. W końcu 
lat 90. ubiegłego wieku zafascynował się cyfrową 
obróbką obrazu fotograficznego. Jest autorem 
m.in. cykli takich jak: „Ślady”, „Szkice”, „Portrety”, 
oraz okładek płytowych.
Artysta wziął udział w kilkudziesięciu wystawach 
i zdobył kilkanaście nagród i wyróżnień w konkur-
sach malarskich, graficznych i fotograficznych.

Większość fotografii erotycznych Jacka Gulczyńskiego 
wyróżniają dwie cechy: teatralność i substancjalność 
obrazu. W drugim przypadku chodzi o pęknięcia, 
odbarwienia i plamy, czyli tzw. elementy niemime-
tyczne znajdujące się na podłożu. Autor scala je ze 
znakami wizualnymi, którymi są najczęściej mniej lub 
bardziej dopowiedziane wizerunki pięknych kobiet. 
Jego najlepsze akty nabierają blasku właśnie dlatego, 
iż wyłaniają się ze spreparowanej sepiowo-złota-
wej materii. Ta rzadka w fotografii optyczność jest 
tym, czym efekty pikturalne w malarstwie. Inne są 
najnowsze prace artysty – portrety z odsłoniętymi 
piersiami. To rodzaj kamuflażu? Co komunikują? 
Niemożność dotarcia do kobiecej psyche? 

Andrzej Haegenbarth
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Kino Muza
Fotograficzny Tani Czwartek 
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Repertuar:
17.00 Szukając Vivian Maier
18.30 Sól ziemi
20.30 Powiększenie (przed seansem prelekcja)

SZUKAJĄC VIVIAN MAIER 
reż. John Maloof, Charlie Siskel / USA 
2013 / 83 min
Film pokazywany na festiwalach całego 
świata – od Toronto i Berlina po Miami 
i Rio de Janeiro – przedstawiający nie-
wiarygodną, ale prawdziwą historię życia 
Vivian Maier, wybitnie uzdolnionej, a za-
razem bardzo tajemniczej kobiety, która 
skrywała przed światem swój wielki talent.
Całe życie pracowała jako skromna nia-
nia, opiekując się dziećmi z zamożnych 
rodzin. Nikt nie zwracał uwagi na to, że 
każdego dnia, w każdej wolnej chwili, 
robiła setki zdjęć, których nigdy nikomu 
nie pokazała, a większości nawet nie 
wywołała. Nikt nie wiedział o jej życio-
wej pasji, dzięki której stała się znana na 
całym świecie.

SÓL ZIEMI
reż. Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders 
/ Brazylia Francja Włochy 2014 / 110 min 
Sebastiao Salgado, brazylijski fotograf, 
podróżował po całym świecie przez 40 
lat. Dokumentował ludzkość w okresie 
dramatycznych zmian, będąc tym samym 
świadkiem najważniejszych wydarzeń 
na świecie: konfliktów wojennych, klęsk 
głodu i przymusowych emigracji. Sławę 
przyniosły mu cykle fotografii poświęco-
ne kondycji człowieka, w których zajrzał 
do jądra ciemności ludzkości. W swym 
nowym projekcie fotograficznym, po-
święconym pięknu Ziemi, po raz pierwszy 
odszedł od fotografii społecznej na rzecz 
dokumentowania terenów nietkniętych 

przez zachodnią cywilizację, gdzie bez 
przeszkód nadal rozwija się fauna i flora 
i gdzie można zobaczyć krajobrazy jakby 
zaczerpnięte z księgi Genesis. Film poka-
zuje życie Sebastiao Salgado i jego prace, 
dzięki którym stał się jednym z najsłyn-
niejszych fotografów na świecie. Pozna-
jemy Salgado z perspektywy jego syna 
Juliano oraz Wima Wendersa, współreży-
sera filmu i fotografa.

POWIĘKSZENIE
reż. Michael Angello Antonionii / USA, 
Wielka Brytania, Włochy / 1966 / 111 min 
To najważniejszy i naczęściej cytowany 
tytuł w filmografii Antonioniego – jednego 
z kluczowych mistrzów kina. Historia fo-
tografa, który, straciwszy pasję do swojej 
pracy, włuczy się z aparatem po ulicach 
Londynu, przygotowując się do wydania 
albumu. Przy okazji rejestruje sesję młodej 
pary w parku. Podczas wywoływania 
zdjęć okazuje się, że nie mogło to nie być 
niewinne spotkanie. Fotograf ponownie 
odnajduje w życiu pasję. Antonioni robi 
doskonały użytek z insynuacji, kusząc 
widza tym, co mogłoby się wydarzyć. 

► Kadry z filmów:
Powiększenie, 
Szukając Vivian Maier,
Sól Ziemi
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Stanisław Pręgowski (ur. 1940 r.), inżynier 
lotniczych silników odrzutowych, z zami-
łowania fotograf z bogatym i wieloletnim 
doświadczeniem. Od 1964 r. związany 
z Piłą, gdzie pracował jako oficer lotnic-
twa oraz aktywnie uczestniczył w kultu-
ralnym życiu miasta, działając w ama-
torskim ruchu fotograficznym. Fotografią 
zajmował się od zawsze. Był współorga-
nizatorem i założycielem Pilskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego, organizatorem 
i pomysłodawcą Międzynarodowego 
Biennale Fotografii „Dziecko”, założy-
cielem Galerii P w Pilskim Domu Kultury 
Piła, gdzie w latach 1985-2000 promował 
fotografie autorów z kraju i zagranicy. 
Od 1990 r. działa w Związku Polskich 
Artystów Fotografików. Laureat między-
narodowych i krajowych konkursów foto-
graficznych, autor kilkudziesięciu wystaw 
indywidualnych prezentowanych w kraju 
i za granicą. Autor publikacji w almana-
chach, folderach i albumach m.in. Ludzie 
i kamienie, Akt, Venus polska. Odznaczony 
medalem „150-lecia Fotografii”, odznaką 
Zasłużony Działacz Kultury, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (2006) oraz medalem 
okolicznościowym miasta Piły z wpisem 
do księgi pamiątkowej (2010).

Zajmuje się fotografią czarno-białą 
oraz technikami szlachetnymi jak sola-
ryzacja i guma. Jego prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych i galeriach, m.in. 
w Niemczech, Austrii, Czechach, Stanach 
Zjednoczonych, w Instytucie Allinari 
we Florencji, w Watykanie, w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu, w Państwowym 
Muzeum na Majdanku i w Centrum Kul-
tury Żydowskiej w Krakowie.

Stanisław Pręgowski 
„Jak kobieta – akt i portret”
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Latem 2018 r. Miejska Biblioteka Publicz-
na im. Stefana Michalskiego w Chodzieży 
zorganizowała trzy spacery fotogra-
ficzne o nazwie „Photo Day”. Wyjścia 
były zróżnicowane tematycznie i objęły 
zarówno miasto Chodzież, jak i atrak-
cyjne okolice związane z obszarem 
Natura 2000. Podczas spotkań amatorzy 
fotografii mieli szansę poszerzyć swoją 
wiedzę oraz praktyczne umiejętności 
w zakresie robienia zdjęć.

Pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec 
czerwca. Uczestniczyli w nim chodzieża-
nie: Dariusz Boberski, Krzysztof Maczyń-
ski, Elżbieta Smocikowska i Honorata 
Struzik – koordynatorka projektu.

Zwieńczeniem wędrówek z aparatem 
będzie wystawa najlepszych prac uczestni-
ków, odbywająca się równolegle z wysta-
wą chodzieskiego fotografa Karola Habeta.
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Wystawa zbiorowa 
„I Photo Day, czyli chodzieskie 
wędrówki z aparatem”

► fot. Dariusz Boberski

► fot. Elżbieta 
Smocikowska
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Karol Habet 
„Rzeczywistość a iluzja”

Karol Habet (ur. 1980 r.), fotograf, właści-
ciel firmy Celując Obiektywem w Podsto-
licach. Pasjonat fotografii, który hobby 
zamienił w styl życia. Jednym z ciekaw-
szych jego przedsięwzięć jest wystawa 
prac związanych z produkcją chodzieskiej 
porcelany. W zbiorze znajdują się histo-
ryczne zdjęcia połączone ze współcze-
snymi, oryginalne fotografie produktów 
wytwarzanych w Zakładzie nr 3, czy też 
ciekawe ujęcia poszczególnych przed-
miotów. Za tę pracę Karol Habet został 
wyróżniony przez Urząd Miasta Chodzie-
ży. Obecnie chętnie zajmuje się fotografią 
przestrzeni miejskiej oraz mieszkańców.
 
Prezentowane na wystawie fotografie 
powstały jako praca dyplomowa 
kończąca edukację w dwuletnim studium 
fotograficznym w Regionalnym Ośrodku 
Edukacyjnym w Poznaniu. Czarno-białe 
fotografie ukazują poznański ratusz 
w bardzo zróżnicowanych ujęciach. To 
zabawa autora z techniką. 
Odbiorca musi zmierzyć się z iluzją 
odbicia w wodzie, zmiennym kształtem, 
zachwianymi proporcjami, by właściwie 
zinterpretować to, co jest realnym, 
jedynym prawdziwym obiektem fotografii.
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Są wszędzie: na wsiach i ich skrajach, w ciszy 
leśnych duktów, na polach otoczone falują-
cym zbożem, na łąkach zatopione w polnych 
kwiatach, na skrzyżowaniach dróg i rozdrożach, 
w przydomowych ogrodach, nad rzeczkami 
i strumieniami. Jedne skromne, proste, inne 
rozbudowane, kolorowe. Zdawać się może, że są 
od zawsze. Stanowią trwały element polskiego 
krajobrazu, stanowiąc jego niezaprzeczal-
ną ozdobę, będąc jego perłami. Są, przede 
wszystkim, znakiem wiary naszych przodków. 
Są także elementem ich kultury i wierności 
tradycji. Często są świadkami historii tych ziem, 
świadectwem szczególnych wydarzeń. Wiele 
z nich to najcenniejsze zabytki okolic, w których 
stoją. Rzeźbione w drewnie i kamieniu, malowa-
ne na drewnie, przybite do drzewa, zbudowane 
z polnego kamienia, usadowione w małych 
drewnianych lub murowanych domkach, stojące 
w niszach na drewnianych palach lub murowa-
nych cokołach. Dawały nadzieję, wskazywały 
drogę, chroniły przed nieszczęściami, utwierdzały 
w wierze, były zachętą do modlitwy, a wszystkie 
po prostu są. Przydrożne kapliczki – „rozsiane 
w krajobrazie modlitwy ludu polskiego”.

Tadeusz Basiura,

Katolik.pl

Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-
Terapeutyczne „Promyk” Dębnica otrzymało 
w 2006 r. zniszczone gospodarstwo rolne, które 
wyremontowało i zagospodarowało na ośrodek 
agrosocjoterapeutyczny. W ośrodku odbywają się 
zajęcia rehabilitacyjne, rękodzielnicze, rekreacyjne. 
Jedną z form twórczej ekspresji jest fotografia, którą 
pasjonuje się część członków Stowarzyszenia.

Autorzy fotografii: Bogdan Bentyn, Eugeniusz 
Górniak, Jan Łącki, Krzysztof Łukasik, Henryk 
Maćkowiak Władysław Nielipiński

D
„Kapliczki”

◄ (od góry):
Komorowo,

Dąbrówka Kościelna,
Wełnica, 

Łabiszynek,
fot. Władysław 

Nielipiński
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Klub FOTO 50+ powstał w maju 2012 r. 
Jest grupą osób interesujących się 
amatorską fotografią. Spotkania klubu 
odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu 
w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna.
Klub działa według ściśle określonych 
zasad, m.in.:
– Nowi członkowie są przyjmowani po 
wprowadzaniu przez osoby należące już 
do klubu, po przedstawieniu swoich fo-
tografii, których przyjęcie powinno zostać 
przegłosowane przez członków klubu;
– Wszyscy członkowie zobowiązani są 
pracować na rzecz klubu, pomagając przy 
organizowaniu wystaw fotograficznych 
oraz w miarę potrzeb dokumentując 
fotograficznie imprezy organizowane 
w bibliotece.

W latach 2012-2018 klub zorganizował 
wiele wystaw fotograficznych, grupowych 
oraz indywidualnych, które wystawiane 
były przede wszystkim w salach bibliote-
ki, ale również w gnieźnieńskim MOK-u.

Autorami zdjęć na wystawie „Gnieźnień-
ski nokturn” są wszyscy aktualni człon-
kowie Klubu FOTO 50+, to jest: Danuta 
Burchardt, Elżbieta Filipiak-Fekner, Jerzy 
Gozdowski, Dariusz Kozłowski, Anna Lis, 
Łucja Patryas, Aleksandra Przybylska, 
Marzanna Szkopek, Andrzej Tonicki, Bro-
nisław Wolnowski oraz Marian Zieliński.

Klub FOTO 50+ 
„Gnieźnieński nokturn”
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► (od góry):
fot. Aleksandra 
Przybylska,
Bronisław Wolnowski, 
Dariusz Kozłowski
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Kajetan Gosławski i Galina Krupa to fotografujący 
podróżnicy z zamiłowania i wyboru. Odbywa-
ją wyprawy kulturowe do Azji Południowo-
-Wschodniej, gdzie realizują swoje projekty 
badawcze. Interesuje ich życie małych grup 
etnicznych stojących u progu zmian cywiliza-
cyjnych. Wspólnie odbyli szereg podróży po 
Indochinach. W katalogu wystawy prezentującej 
fotograficzny plon tych podróży napisali:

Chaos i ład.
Upał i chłód.
Zgiełk i cichość.
Koloryt i monotonia.

Życie toczące się swoim odwiecznym rytmem, 
który potrafi zadziwić, oczarować, a często na-
wet zaszokować, natura, ludzie, religie i rytuały 
– wchłaniają nas jak hydra. Potem zwracają 
oklejonych lepkim melanżem, uzależniając od 
wszystkich obrazów, które już nigdy nie opuszczą 
naszych sennych marzeń. Nieustannie wzywani 
przez niebiańskie apsary do powrotów, chcie-
libyśmy zaprezentować fragment azjatyckiej 
krainy. Naszymi bohaterami są jej mieszkańcy, 
których nie można ograniczyć kolorem, dlatego 
postanowiliśmy ich pokazać na dwa sposoby.

Dla nas fotografia to przede wszystkim chwi-
la prawdy i rzetelny dokument, który powinien 
pobudzać do refleksji. Diane Arbus, pracując nad 
projektem „Rytuały codzienności”, powiedzia-
ła: „Chciałabym je całkiem zwyczajnie utrwalić, 
ponieważ to, co jest ceremonialne, kuriozalne 
i trywialne pewnego dnia będzie legendarne.” Te 
słowa idealne odzwierciedlają cel naszych podróży 
i działań w obszarze Azji Południowo-Wschodniej.

Kajetan Gosławski i Galina Krupa

W każdym chaosie jest jakiś porządek. 
H. Cartier-Bresson

Kajetan Gosławski i Galina Krupa 
„Ad oculos: Chaos uporządkowany”
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◄ (od góry):
Krajobraz, Vat Phu, 

Laos
Religie i rytuały, Indie 

Życie codzienne, Nepal
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W 2017 r. na terenie objętym działaniem 
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Po-
znaniu i jej 9 placówek filialnych w: Gnieźnie, 
Międzychodzie, Obornikach, Swarzędzu, 
Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopol-
skiej, Wolsztynie, Wrześni przeprowadzono 
nietypowy konkurs fotograficzny adresowany 
do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. 
Regulamin konkursu „Oaza Zieleni w Różnych 
Porach Roku” wymagał od uczniów wybrania 
3 obiektów przyrody, ich obserwacji w roż-
nych porach roku i uwiecznianiu na fotogra-
fiach. Pozwalał poznać bogactwo zasobów 
przyrodniczych w miejscu zamieszkania, 
uświadamiał potrzebę zachowań ekologicz-
nych w oazach zieleni i uczył przekazywania 
zdobytej wiedzy najbliższemu otoczeniu.
Pięcioosobowe grupy uczniów wraz z opie-
kunami, od maja do listopada 2017 r., 
fotografowały wybrane przez siebie drzewa, 
krzewy i rośliny. Wymagało to od nich do-
strzeżenia i uwiecznienia zmian zachodzą-
cych w przyrodzie od wiosny do jesieni.

Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. 
Wzięło w nim udział 235 uczniów z 46 szkół 
wielkopolskich. Gniezno i powiat gnieźnieński 
reprezentowało dziesięć grup z 8 szkół pod-
stawowych. Wśród nich znaleźli się zdobywcy 
I miejsca (SP nr 12 z Gniezna) i wyróżnienia (SP 
nr 3 w Gnieźnie). 1 lutego 2018 roku w Sali Se-
syjnej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego odbyła się gala rozstrzy-
gnięcia konkursu połączona z wręczeniem 
nagród i otwarciem pokonkursowej wystawy.

Obecnie Filia Publicznej Biblioteki Pedagogicz-
nej w Gnieźnie postanowiła zaprezentować 
mieszkańcom miasta prace uczestników kon-
kursu. Łącznie na wystawie prezentowanych 
jest 80 fotografii 50 autorów z 8 szkół. 

Wystawa pokonkursowa 
„Oaza Zieleni”
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► I NAGRODA 
Szkoła Podstawowa nr 12 
im. prof. Adama Wodziczki 
w Gnieźnie, grupa II, 
Opiekunowie: 
Anna Mężyńska, 
Lidia Płachecka
Fotografowie: Agata 
Szymańska, Aleksandra 
Śmigowska, Kinga 
Piotrowska, Wiktoria 
Kraczek, Maria Tanaś

▲ WYRÓŻNIENIE
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Świętego Wojciecha w Gnieźnie, 
Opiekun: Katarzyna Michalak
Fotografowie: Natalia Piotrowicz, Dawid Frątczak, Zuzanna 
Szarwark, Marta Miękiszak, Jakub Lisiecki
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Czesław Maćkowiak (1906-1994). Pochodził 
z Czeszewa nad Wartą, zmarł we Wrześni. Działacz 
społeczny, człowiek wielu pasji i zawodów. Był 
pszczelarzem, apiterapeutą, handlowcem, kowa-
lem, żołnierzem kampanii wrześniowej, utalento-
wanym muzykiem, animatorem kultury, fotografem.

Z początku dysponował jedynie aparatem skrzyn-
kowym, którym wykonywał zdjęcia rodzinne, ale 
później stać go już było na najnowocześniejszy sprzęt 
i zaczął świadczyć usługi dla ludności. Całą obróbkę 
wykonywał samodzielnie. Na własny użytek zajmował 
się fotografowaniem przyrody (fotografował m.in. 
okazy roślinne w miłosławskiej oranżerii Kościelskich), 
a zdjęcia powiększał i oprawiał w ramki, wykonywane 
w założonym w międzyczasie warsztacie stolarskim.
 
W okresie okupacji nadal zajmował się fotografią, ale je-
den z zawistnych sąsiadów złożył donos, że Czesław 
fotografuje obiekty w Miłosławiu i przekazuje zdjęcia na 
Zachód, wskazując tym cele dla bombowców alianc-
kich. Chodziło głównie o pałac, w którym stacjonowali 
wtedy faszyści chorwaccy. W rezultacie w mieszkaniu 
dokonano rewizji i zarekwirowano sprzęt fotograficzny 
oraz wszystkie zdjęcia. Pod zarzutem szpiegostwa na 
rzecz aliantów został aresztowany i osadzony w więzie-
niu we Wronkach, skąd po 4 miesiącach zwolniono go 
wskutek wstawiennictwa kolonistów niemieckich z Bu-
dziłowa, którzy zaopatrywali się w jego sklepie i często 
korzystali ze świadczeń kowalskich i fotograficznych.
 
Po wojnie nie zarzucił pasji fotograficznej. Fotografował 
uroczystości rodzinne i wydarzenia publiczne, realizował 
zamówienia portretowe. Swoją miłością do fotografii 
zaraził syna Henryka, który niezależnie od własnych 
osiągnięć kultywuje pamięć o fotograficznym talencie 
ojca. Z posiadanych w rodzinnym archiwum negatywów 
wybrał 60 fotografii, które, patrząc z dzisiejszej perspek-
tywy, są niezwykłym świadkiem historii – pokazują ludzi 
żyjących 100 lat temu, ich fizjonomie, ale także ich życie 
radosne i smutne wydarzenia, pracę, relaks i wypoczynek.

Czesław Maćkowiak
„Fotografie”
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◄ Kuratorzy wystawy: 
Henryk Maćkowiak, 

Władysław Nielipiński.
Prezentowane 

na wystawie 
powiększenia 
w tradycyjnej 

technice na papierze 
światłoczułym 

wykonał Bogusław 
Biegowski
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G
Wystawa jest fotograficznym zapisem 
historii Gniezna od 1918 roku do czasów 
współczesnych. Prezentowane na niej 
zdjęcia tworzą opowieść o tym, czym 
żyło miasto przez ostatnie 100 lat. Pozy-
skano je głównie ze zbiorów prywatnych, 
tylko niewielka część jest własnością 
miejskich instytucji. 

Ekspozycja jest pokłosiem zainicjowanego 
w 2017 roku przez Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie projektu 
Interaktywnego Muzeum Gniezna. Jego 
zadaniem jest budowanie lokalnej spo-
łeczności zainteresowanej popularyzacją 
historii Gniezna i dzieleniem się związa-
nymi z przeszłością pamiątkami, głównie 
fotografiami. Projekt łączy lokalnych 
pasjonatów, przedstawicieli instytucji 
miejskich oraz mieszkańców Gniezna.

Autorzy fotografii (lista niepełna – część 
archiwalnych fotografii jest niepodpisana 
i nie sposób dociec ich autorstwa): Janusz 
Chlasta, Zenon Chojecki, Florian Degór-
ski, Maciej Frankowski, Leszek Kubacki, 
Stanisław Kubacki, Marek Lapis, Henryk 
Maćkowiak, Władysław Nielipiński, Zdzi-
sław Stoltman.

Kuratorzy: Magda Robaszkiewicz, Rafał 
Wichniewicz

GNIEZNO – 100 LAT WOLNOŚCI
Wystawa fotografii Gniezna 
z lat 1918-2018
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► (od góry):
fot. Henryk 
Maćkowiak,
Janusz Chlasta,
Stanisław Kubacki,
Władysław Nielipiński
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Uzupełnieniem wystawy jest prezenta-
cja efektów warsztatów fotograficznych 
prowadzonych w czerwcu 2018 r. przez 
Przemysława Degórskiego – doświad-
czonego instruktora fotografii, członka 
Polskiego Związku Fotografów Przyrody. 
W warsztatach uczestniczyli uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego: We-
ronika Olejniczak, Julia Pęczkowska, 
Stanisław Hen, Liwia Burzyńska, Nata-
lia Jakubowska, Bartłomiej Degórski, 
Wiktoria Rożek. Podczas zajęć mieli 
możliwość skonfrontować historyczne 
widoki Gniezna zachowane na archi-
walnych fotografiach ze współczesnym 
miejskim krajobrazem oraz zapoznać się 
z podstawowymi zasadami obowiązują-
cymi przy fotografowaniu architektury. 
Nabyte umiejętności i zdobytą wiedzę 
wykorzystali podczas wakacji, wykonu-
jąc 100 zdjęć współczesnego Gniezna. 
We wrześniu odbyło się podsumowanie 
projektu i wybór fotografii do wystawy.

Koordynator warsztatów: 
Joanna Gronikowska.
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◄ Weronika Nicole 
Olejniczak 

Gniezno współczesne

▼ Nikodem 
Wejerowski
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G
Wszystko zaczęło się rok lub dwa lata 
po tym, jak w drugim tomie swojej 
eseistyki poświęconej sprawom i pro-
blemom fotografii (Fotografioły 2. 
Okołofotograficzne ćwiczenia umysło-
we) zamieściłem rozdział¹ poświęcony 
historii powrotu moich rodziców, którzy 
w czasie drugiej wojny światowej byli 
przymusowymi robotnikami na terenie 
III Rzeszy, z Niemiec do Polski (rozdział 
Powojenna nie-tułaczka. Próba rekon-
strukcji zdarzeń, czyli kilka starych foto-
grafii). Rzecz działa w latach 1945-1946, 
a historię tę opowiedziałem posługu-
jąc się oryginalnymi odbitkami zdjęć 
z epoki, opisanymi na odwrocie na kilka 
różnych sposobów: po polsku, angielsku 
lub niemiecku. Odbitki znalazłem wśród 
osobistych dokumentów mojego ojca 
krótko po jego śmierci. Moi rodzice, co 
ważne, spotkali i poznali się dopiero po 
wyzwoleniu, wiosną 1945 r. w Hanowe-
rze, a konkretnie w alianckim obozie dla 
byłych niewolników III Rzeszy, nato-
miast ich pobyt w angielskiej strefie 
okupacyjnej oraz ich wcześniejsze losy, 
kiedy jeszcze nie wiedzieli o swoim ist-
nieniu, nie miał dla opisanego poniżej 
epizodu żadnego znaczenia, ponieważ 
ów epizod początki swoje bierze w Gar-
delegen, niewielkim mieście nad Łabą.

To właśnie tam, w fabryce konserw 
i przetworów owocowo-warzywnych, 
całą wojnę spędziła pochodząca z Ba-
ranowa koło Kępna moja matka Halina 
Stefaniak, którą wraz z trzydziestoma 
innymi Polkami z Kujaw i południowej 
Wielkopolski wywieziono do Gardele-
gen. Fragment tekstu traktujący o jej 
pobycie w fabryce konserw zilustro-

„Ojciec odnaleziony, 
czyli kobieta z broszką”
Krzysztof Szymoniak

¹ K. Szymoniak, 
Fotografioły 2. 
Okołofotograficzne 
ćwiczenia umysłowe, 
WBPiCAK Gniezno 
2013, str. 175–196.

► Reprodukcje 
z archiwum 
rodzinnego autora 
(od góry):
fabryka konserw 
w Gardelegen,
gospodarstwo rolne 
w Zienau,
fabryka konserw 
w Gardelegen.
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wałem dwiema fotografiami: na jednej 
widać kilkanaście polskich pracownic 
owej fabryki (fot. 1), a na drugiej grupę 
młodych mężczyzn na ściernisku go-
spodarstwa rolnego znajdującego się 
w pobliżu Gardelegen, we wsi Zienau 
(fot. 2). Rzecz w tym, że – jak wynikało 
z opowieści mojej matki – młode kobiety 
z fabryki i młodzi mężczyźni z gospo-
darstwa rolnego znali się, przyjaźnili, 
a nawet odwiedzali, zazwyczaj potajem-
nie, pod osłoną nocy. 

Książka, w której ów tekst się znalazł, 
zaczęła żyć własnym życiem, tym samym 
więc różnymi kanałami trafiając do 
czytelników. Któregoś dnia, dwa, a może 
trzy lata temu, jeden z nich przysłał do 
mnie przez Internet list z pytaniem, czy 
mam w swoim domowym archiwum wię-
cej zdjęć z Gardelegen, na których widać 
przywołane tu młode kobiety oraz ich 
kolegów z gospodarstwa rolnego. Nie pa-
miętam już nazwiska autora listu (bo i list 
się nie zachował w mojej e-poczcie), ale 
dokładnie pamiętam powód, dla którego 
ów list powstał. Cytuję z pamięci, więc 
niedokładnie: 

Tak się składa, że jestem po lekturze 
pańskiej książki. Znalazłem w niej ślad, 
który może mnie doprowadzić do rozwi-
kłania pewnej rodzinnej zagadki. Rzecz 
w tym, że moja matka także pracowała 
w Gardelegen, najprawdopodobniej w tej 
samej fabryce konserw, którą pan opisał 
i fotograficznie udokumentował w rozdzia-
le poświęconym swoim rodzicom. Wiele 
wskazuje na to, że na drugim zdjęciu z tego 
rozdziału może znajdować się mój biolo-
giczny ojciec, którego nigdy nie poznałem. 
Cóż, moja świętej pamięci mama wróciła 
z robót przymusowych w III Rzeszy w ciąży, 
ale bez męża. Byłem jej jedynym dzieckiem. 
Niewiele wiedziała o mężczyźnie, który 
był moim ojcem, i nigdy już go potem nie 
spotkała, ale z jej opowieści wynikało, że 
pracował u bauera w Zienau, że przycho-
dził z innymi kolegami do fabryki konserw 

w Gardelegen, że dziewczyny z fabryki 
odwiedzały ich na wsi, a to dokładnie po-
krywa się z pańskimi ustaleniami. Problem 
w tym tylko, że na zdjęciu młodych kobiet 
z Gardelegen nie rozpoznaję swojej matki. 
Jeżeli więc posiada pan inne wojenne foto-
grafie tego typu, z tej konkretnej fabryki, to 
być może uda mi się na jednej z nich zna-
leźć twarz bliskiej mi osoby i tym samym 
potwierdzić ewentualne przypuszczenia co 
do mojego ojca.

Przypadek sprawił, że, przygotowując 
materiał ilustracyjny i faktograficzny 
do swojego tekstu, zreprodukowałem 
wszystkie zdjęcia z Gardelegen, jakie 
zachowały się w pośmiertnym archiwum 
mojego ojca. Jedno z nich, najlepszej 
jakości (fot. 3), wysłałem czytelnikowi, 
który w tej sprawie do mnie napisał. Po 
kilkunastu dniach, jeżeli dobrze pamię-
tam, ów czytelnik odezwał się do mnie 
znowu, tym razem podekscytowany in-
formacją, że w grupie młodych mężczyzn 
ze zdjęcia zrobionego w Zienau, które 
zamieściłem w swojej książce, niemal na 
pewno znajduje się jego ojciec, które-
go – jak już wiemy – nigdy nie poznał. 
Pewność tę uzyskał, jak wynikało z jego 
listu, po obejrzeniu skanu wysłanej 
mu dodatkowej fotografii, na którym 
odnalazł także swoją matkę. To młoda 
kobieta z broszką pod szyją (na fotogra-
fii druga od prawej w drugim rzędzie). 
Pewność bierze się z faktu, że broszka ze 
zdjęcia zachowała się w jego prywatnym 
zbiorze pamiątek po matce. Na koniec 
napisał jeszcze, że nigdy już nie uzyska 
stuprocentowej pewności co do wyglądu 
swojego ojca, ale dzięki reprodukcjom 
zdjęć z mojej książki może próbować 
przybliżyć się do niej. Ma do wyboru 
siedem twarzy, chyba że istniał ktoś 
jeszcze, kogo na tym zdjęciu nie ma.
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Alicja Galon (ur. 1992 r.), gostynianka. 
Fotografią cyfrową zajmuje się hobby-
stycznie i zawodowo. Absolwentka Poli-
techniki Poznańskiej, kierunku edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycz-
nych oraz grafiki projektowej w Colle-
gium Da Vinci. Na co dzień pracuje jako 
graphic designer w poznańskiej agencji 
reklamowej. Pierwszą nagrodę za swoje 
zdjęcia otrzymała w 2007 r. W 2013 r. 
jej fotografie znalazły się w wydawnic-
twie Kolory Nadziei. Wykonane przez 
nią zdjęcia były prezentowane z okazji 
otwarcia studenckiej galerii Drewutnia 
w Poznaniu oraz na wystawie „Pomię-
dzy przeszłością a teraźniejszością” 
w poznańskim Rezerwacie Archeolo-
gicznym Genius Loci.

Tematem wystawy są fotografie architek-
tury, ale nie tylko. Ważną rolę odgrywa 
w nich geometria i światłocień. W części 
prac mamy również do czynienia z eks-
perymentalną formą abstrakcji.

Alicja Galon 
„Architektura czerni i bieli”
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Konkurs „Wielkopolska Press Photo” jest 
doroczną konfrontacją dokonań fotore-
porterów województwa wielkopolskiego. 
Wywołuje liczne dyskusje o roli fotogra-
fii w praktyce dziennikarskiej i stwarza 
forum prezentowania ich dorobku. Do 
przewodniczenia Jury w tym konkur-
sie zapraszamy największych polskich 
i zagranicznych fotoreporterów, takich 
jak Witold Krassowski, Łukasz Trzciń-
ski, Mariusz Forecki, Andrzej Zygmun-
towicz, Chris Niedenthal, Mindaugas 
Kavaliauskas, Sergey Maksimishin czy 
Wojciech Grzędziński. Częstymi laure-
atami konkursu są wybitni wielkopolscy 
fotoreporterzy, odnoszący sukcesy na 
arenie ogólnopolskiej, ale także nieznani 
szerszej publiczności fotografujący dzien-
nikarze z małych miejscowości. 

Na konkurs w 2017 r. 76 autorów przy-
słało 1342 zdjęcia, w tym 253 zdjęcia 
pojedyncze i 1060 zdjęć w 156 ze-
stawach. Jury pod przewodnictwem 
Renaty Dąbrowskiej do pokonkurso-
wej wystawy zakwalifikowało 55 zdjęć 
pojedynczych i 23 zestawy 37 autorów 
oraz przyznało nagrody i wyróżnienia za 
zestawy i zdjęcia pojedyncze w pięciu 
regulaminowych kategoriach.

„Wielkopolska Press Photo 2017”
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► I nagroda w kat. „Życie codzienne” 
– Artur Pławski Polskie drogi, 

► I nagroda w kat. „Wydarzenia” 
– Jędrzej Nowicki 240 sekund, 

►Grand Prix – Dariusz Madziński …, 
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Marek Lapis (ur. 1968 r.) to gnieźnianin. 
Mieszka w Koziegłowach koło Poznania. 
Członek Związku Polskich Artystów Foto-
grafików, Zarządu Okręgu Wielkopolskiego 
ZPAF i Kolektywu Fotografów AFTERIMAGE. 
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. W 2018 r. otrzymał 
od Starostwa Poznańskiego nagrodę 
I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, został też odznaczony 
medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej 
(1918–2018)” przyznawanym w 100. roczni-
cę odzyskania niepodległości Polski. 

„Biało-czerwona” to wieloletni projekt 
społeczny fotodokumentalisty Marka 
Lapisa. Opisuje wizualnie, jak w świado-
mości społeczeństwa funkcjonują barwy 
biała i czerwona. W czasach transformacji 
oraz współczesnych burzliwych przemian 
społecznych, politycznych i kulturalnych 
barwy te nabierają szczególnego znacze-
nia w przestrzeni publicznej. Autor jest 
wnikliwym obserwatorem współczesnego 
społeczeństwa polskiego; przedstawiając 
uwadze zatrzymane w ułamku sekundy 
chwile: ważne, znaczące i te codzienne, 
często niezauważane, prezentuje nam je 
w artystycznej formie. W obecnych czasach 
bardzo ważne jest, aby dokumentować te 
procesy i jednocześnie je poddawać pod 
publiczną dyskusję poprzez sztuki wi-
zualne. Projekt Lapisa trwał od 2009 do 
2017 r. Jego realizację wsparł stypendium 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
prezentację dofinansował Urząd Miasta 
Poznania, a partnerem jest Związek Pol-
skich Artystów Fotografików.

Marek Lapis 
„Biało-czerwona”
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Jolanta Chowańska (ur. 1976 r.), kaliszanka. 
Wykształcenie politechniczne we Wrocła-
wiu. Absolwentka Jeleniogórskiej Szkoły 
Fotografii. W latach 2010-2018 prezes 
Stowarzyszenia Fotograficznego „Poza Ka-
drem” w Kaliszu. Amatorka czarno-białej 
fotografii klasycznej. Autorka kilku wystaw 
indywidualnych (Kalisz, Wrocław, Jelenia 
Góra), współautorka licznych zbiorowych. 
Dwukrotna laureatka pierwszego miej-
sca w ogólnopolskim konkursie fotografii 
„W Obiektywie” (OKP Wieża Ciśnień, 
Kalisz). Strona internetowa: 
www.chowanska.com

Drzewa, zarośla, tajemnicze ogrody. To, 
co przyciąga delikatnością i wodospadem 
form, ogromem kształtów i opowieści. 
Można śnić pomiędzy obrazami, można 
śledzić kaskady liści i pozornie chaotycz-
nych kompozycji patyków. Jest to spacer 
pomiędzy czarno-białą „zielenią” form, 
złożonością i pięknem natury.

Fotografie (małoobrazkowe, średni format 
oraz błony cięte) powstały na negatywach 
czarno-białych. Obrazy zostały przeska-
nowane i wydrukowane.

Jolanta Chowańska 
„Mój świat”
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Saturnina i Artur Homan są 
absolwentami Uniwersytetu 
Przyrodniczego im. Augusta 
Cieszkowskiego w Poznaniu. Od 1993 r. 
zajmują się fotografią zawodowo. 
Oprócz przyrody fotografują również 
ludzi (fotoreportaż, tradycyjne zawo-
dy, rolnictwo, rybactwo, kultura) oraz 
zabytki. Efektem ich pracy są liczne wy-
stawy i publikacje w wielu czasopismach, 
kalendarzach, folderach i mapach. Są 
współautorami książek i albumów przy-
rodniczych. Od roku 2002 współpracują 
z „National Geographic”. Współpraca 
ta zaowocowała publikacją wielu zdjęć 
zarówno w magazynie, jak i albumach, 
a także udziałem w wystawach „Natio-
nal Geographic”. Oboje należą do Związ-
ku Polskich Fotografów Przyrody oraz 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków. Są laureatami wielu nagród 
w ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursach fotograficznych.

Saturnina i Artur Homan 
„Rytmy Natury w Dolinie Baryczy”
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XI Międzynarodowe Biennale 
Fotografii Artystycznej „Dziecko” 
– wystawa pokonkursowa

Początki konkursu fotograficznego 
„Dziecko” sięgają lat 1971-1990, kiedy to 
w Pile (wówczas mieście wojewódzkim) 
organizowano Biennale Fotografii Arty-
stycznej „Dziecko”. 

Do tradycji tej w 2003 r. nawiązał dyrek-
tor Domu Kultury w położonym nieopo-
dal Piły Złotowie – Paweł Berndt, który 
poprosił o pomoc merytoryczną i finan-
sową Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 
W 2004 r. Dom Kultury w Złotowie został 
zlikwidowany, lecz powodzenie, jakim 
cieszył się konkurs, sprawiło, że WBPiCAK 
postanowiła kontynuować go samodziel-
nie. Od 2005 r. kolejne edycje odbywały 
się w Poznaniu, pod patronatem Foto-
klubu RP, a od 2008 r. również Polskiego 
Komitetu Narodowego UNICEF. Między-
narodowy charakter konkursu upoważniał 
organizatorów do ubiegania się o patro-
nat Międzynarodowej Federacji Sztuki 
Fotograficznej, co nastąpiło w 2010 r. 
W 2018 r. na konkurs nadeszły 752 zdjęcia 
274 autorów z 32 krajów świata, z czego 
jury do prezentacji pokonkursowej za-
kwalifikowało 84 zdjęcia 69 autorów. 
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► Urbano Erbiste (Brazylia), 
Heroi (Bohater), wyróżnienie 
FIAP

► Sunder Chandan (Indie), The 
joy beyond limitation (Radość 
ponad ograniczeniami),
srebrny medal Fotoklubu RP 
„za fotograficzną twórczość”
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Patryk Andre (ur. 1983 r.) jest absolwen-
tem Wyższej Szkoły Zarządzania i Ban-
kowości w Poznaniu i współwłaścicielem 
firmy Presilo Studio w Kole. Fotografią 
zaczął się interesować w szkole średniej. 
Brał udział w kilku wystawach zbioro-
wych, m.in. w Poznaniu, Kole, Licheniu, 
Gorzowie oraz w konkursach, gdzie 
otrzymywał wyróżnienia. Jest członkiem 
Kolskiego Klubu Fotograficznego „Fakt” 
im. prof. dr Tadeusza Cypriana i czynnie 
uczestniczy w plenerach i warsztatach 
organizowanych przez klub. Wystawa 
„Szkocja w kratę” prezentuje cyfrowe 
fotografie wykonane podczas podróży po 
szkockiej ziemi. Prace to efekt swoiście 
subtelnej i uważnej obserwacji małego 
fragmentu otaczającej nas rzeczywistości.

Patryk Andre 
„Szkocja w kratę”
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Olga Bejm (ur. 1997 r.), studentka Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu na kierunku inter-
media. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów 
w roku akademickim 2016/2017, laureatka 
licznych nagród i wyróżnień w konkursach arty-
stycznych. Obecnie angażuje się w życie festi-
wali filmowych jako wolontariuszka i jurorka 
(w jury młodych Międznarodowego Festiwalu 
Filmów Młodego Widza „Ale Kino” oraz w jury 
społecznym Ogólnopolskiego Konkursu Filmów 
Niezależnych OKFA). Silnie związana z festiwa-
lem Off Cinema i warsztatami fotograficznymi 
organizowanymi w festiwalu jego ramach. 
Fotografia od zawsze była jej miłością, do 
której co jakiś czas powraca. Obecnie zajmuje 
się montażem krótkich form filmowych: filmy 
promocyjne, teledyski, zwiastuny, sztuka wideo.

To był rok… Pierwszy rok, w którym poznałam 
i nauczyłam się wykonywać fotografię analo-
gową na filmie 35 mm oraz w technice mokrego 
kolodionu. W roku tym wiele się zmieniało, wiele 
doświadczałam. Był to czas, w którym musiałam 
zakończyć kilka etapów i wejść w nowe role. Prze-
szłam proces bardzo dużej przemiany. Otwierania 
oczu na coraz to nowe aspekty. Poznawania wi-
rującego świata na nowym poziomie. Podejmo-
wania wysiłku, przyjmowania wyzwań rzucanych 
przez los, walki z przeciwnościami. Próbowania 
niezależności i doświadczania jej konsekwencji.

Olga Bejm

Tytuł nawiązuje również do często wypowiada-
nych przez starsze pokolenie słów. Porusza tu 
aspekt przemijania tego, co stare, zniszczone, 
zaniedbane. Nikogo już nieobchodzące miejsca, 
zmieniająca się przestrzeń, zaniedbane relacje 
międzyludzkie. Zmiany w przynależności do grupy 
i kontakcie z ludźmi. Pozostawiona pusta, a jed-
nocześnie zaśmiecona przestrzeń.

Olga Bejm

Olga Bejm 
„To był rok...”
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Przegląd Portfolio to niepowtarzalna 
okazja do skonfrontowania swoich prac 
z ekspertami w dziedzinie fotografii, 
uzyskania od nich rzetelnych uwag oraz 
nawiązania ważnych kontaktów i podjęcia 
współpracy. Forma prezentacji w trakcie 
przeglądu jest dowolna. Zdjęcia mogą być 
w formie w odbitek, albumu, książki, bądź 
na cyfrowych nośnikach.

Przegląd Portfolio ma charakter otwarty 
– mogą w nim wziąć udział wszyscy zain-
teresowani uzyskaniem porad w zakresie 
własnej działalności twórczej.
 
Recenzenci:
Marek Lapis mieszka w Koziegłowach koło 
Poznania. Zajmuje się fotografią dokumen-
talną, reportażem i szeroko pojętą foto-
grafią uliczną. Spełnia się poprzez twórczy 
dokument fotograficzny, dając widzowi 
artystyczny obraz życia, pracy oraz pasji 
i aktywności społecznej mieszkańców 
Poznania i Wielkopolski obecnych nie 
tylko w blasku reflektorów, ale także poza 
nim. Jest laureatem wielu prestiżowych 
konkursów fotograficznych, również tych 
organizowanych przez WBPiCAK w Pozna-
niu („Moja Wielkopolska”, „Wielkopolska 
Press Photo”). Prowadzi bogatą działalność 
edukacyjną jako wykładowca warsztatów 
fotograficznych i zajęć promujących foto-
grafię reportażową, ale także jako instruk-
tor w warsztatach dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie. Jest pomysłodawcą 
i twórcą autorskiego programu warsztatów 
dla osób niesłyszących. Prowadzi własną 
Agencję Fotograficzną PRESSPHOTO. Artmedia 
Marek Lapis oraz współpracuje z Polską 
Agencją Fotografów „Forum”. Publikuje 
w większości polskich czasopism i tygo-

Przegląd Portfolio

dników opiniotwórczych oraz w mediach 
zagranicznych. Fotografia – jak sam mówi 
– jest dla niego po pierwsze pasją, a po 
drugie profesją. 
 
Mariusz Baran to z zawodu nauczyciel-
informatyk, szkoleniowiec, wykładow-
ca fotografii reklamowej. Organiza-
tor warsztatów, wystaw i konkursów 
fotografii dla młodzieży i dorosłych. 
Juror konkursów fotograficznych podczas 
Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej. Od 
2008 r. związany z Rzeszowskim Stowa-
rzyszeniem Fotograficznym. 
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▼ (od lewej): Mariusz Baran, Marek Lapis
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W pierwszą rocznicę powstania Kolskiego 
Klubu Fotograficznego „Fakt” w 1979 r. 
Ewa Cyprian-Wiśniewska nadała mu imię 
swojego ojca – profesora Tadeusza Cy-
priana, przekazując jednocześnie paczkę 
z niepublikowanymi negatywami z okresu 
I wojny światowej. Ten wyjątkowy dar 
znalazł odbicie w przygotowanej przez 
Klub w lutym 1980 r. wystawie „Patron 
przedstawia”. Tadeusz Cyprian jako młody 
żołnierz został powołany do wojska 
austriackiego w 1916 r. W marcu 1917 r. 
wyruszył na front I wojny światowej, gdzie 
w końcu znalazł się we włoskiej niewo-
li, skąd przedostał się po zakończeniu 
konfliktu do Francji. Tam wstąpił do Armii 
Polskiej, zwanej też Błękitną Armią, pod 
dowództwem gen. Hallera, a wiosną 
1919 r. powrócił do kraju z eskadrą fran-
cuskich pilotów. Z tego właśnie okresu, 
czyli z Francji z przełomu 1918 i 1919 r., 
kiedy Cyprian został obserwatorem 
i fotografem lotniczym, pochodzi zbiór 
negatywów, z których powstała wystawa. 
Dzięki nielicznym, niestety, podpisom na 
negatywach udało się ustalić czas i miej-
sce powstania zdjęć, których tematyka 
związana jest z reporterskim dokumen-
towaniem obozowego, żołnierskiego 
życia, portretami żołnierzy, a także po-
kazaniem urokliwych miasteczek Bretanii 
i kraju nad Loarą.

Na marginesie – Ewa Cyprian-Wiśniewska, 
przekazując klubowi negatywy, powie-
działa, że profesor, ze znanych tylko 
sobie powodów, był bardzo niechętny do 
publikowania swoich zdjęć z okresu wojny. 
Mam więc nadzieję, że, patrząc z góry, nie 
będzie miał nic przeciwko.

„Nieznane negatywy Tadeusza
Cypriana z I wojny światowej”
Robert AndreKo
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Konferencja popularno-naukowa w MDK 
w Kole poświęcona prof. dr. Tadeuszowi 
Cyprianowi, patronowi Kolskiego Klubu 
Fotograficznego „Fakt”.

Prelegenci: 
Dr Adam Sobota, czołowy polski historyk 
i znawca fotografii, wieloletni kurator 
zbiorów fotografii w Muzeum Naro-
dowym we Wrocławiu, autor znako-
mitych opracowań, artykułów, książek 
Szlachetność Techniki. Artystyczne dyle-
maty fotografii w XIX i XX wieku (2001) 
i Konceptualność fotografii (2004) oraz 
katalogu zbiorów Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu Fotografia (2007). Autor 
licznych wystaw, m.in. „Fotografia – hi-
storia i sztuka. Wybór z kolekcji Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu”.

Dr hab. Maciej Szymanowicz, historyk 
sztuki specjalizujący się w historii foto-
grafii. Studia magisterskie i doktoranckie 
odbył w Instytucie Historii Sztuki UAM. 
Pracę doktorską pt. Miejsce piktorializmu 
w historii polskiej fotografii dwudziesto-
lecia międzywojennego (promotor: prof. 
Piotr Piotrowski) obronił w 2004 roku, 
stopień doktora habilitowanego nauk 
humanistycznych w dyscyplinie historii 
sztuki został mu nadany uchwałą Rady 
Wydziału Historycznego UAM w 2016 r. 
Od stycznia 2005 do lipca 2010 r. był 
kierownikiem Galerii Fotografii pf w Po-
znaniu, gdzie jako kurator przygotował 
ok. 50 wystaw. W latach 2005-2015 był 
członkiem rady programowej Biennale 
Fotografii w Poznaniu. Publikował swoje 
teksty w licznych książkach i czasopi-
smach m.in.: „Kwartalniku Fotografia”, 
którego był stałym współpracownikiem. 

Monika Piotrowska, krytyk i historyk 
sztuki, kurator wystaw fotograficznych, 
autorka wielu tekstów. W latach 2008-
2014 zrealizowała ponad trzydzieści pre-
zentacji fotografii (w tym pięć międzyna-
rodowych festiwali) w ramach autorskiego 
programu Fotodokument. Publikowała 
liczne teksty w prasie polskiej i niemiec-
kiej, w katalogach wystaw, w pismach 
historyczno-artystycznych; obecnie 
regularnie współpracuje z poznańskim 
miesięcznikiem „IKS” i kwartalnikiem 
„Kronika Miasta Poznania”. Wydała Polish 
Dream – współczesna Polska w fotografii 
dokumentalnej (e-Book, 2014) i Fotograf 
poeta. Katastrofa humanistów (2016). 
Od 2008 r. prowadzi Fundację Instytut 
Fotografii pro fotografia. 

Tadeusz Cyprian 
– patron KKF „Fakt” 
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Tadeusz Cyprian (1898-1979) był polskim 
prawnikiem, sędzią, profesorem prawa 
karnego, fotografikiem. Swą twórczość roz-
począł w 1913 r. zdjęciami krajoznawczymi 
z Huculszczyzny. W 1923 r. zadebiutował 
na poznańskiej wystawie „Światłocień” 
i zaczął pisywać artykuły do magazynów 
fotograficznych. W 1925 r. objął redakcję 
miesięcznika „Polski Przegląd Fotograficzny”. 
Od 1931 r. był członkiem ekskluzywnego 
Fotoklubu Polskiego, od 1937 r. należał do 
Fotoklubu Warszawskiego, zaś w 1938 r. 
został wiceprezesem Ogólnopolskiego 
Związku Towarzystw Fotograficznych. Po 
wojnie był jednym z założycieli Związku 
Fotografików Polskich oraz pełnił funkcję 
prezesa Polskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. Był autorem licznych podręczni-
ków fotograficznych, z których najbardziej 
znanym jest Fotografia. Technika i techno-
logia. Poza fotografią artystyczną zajmo-
wał się także fotografią dokumentalną – 
lotniczą i podróżniczą. W 1957 r. otrzymał 
tytuł honorowy „Excellence FIAP” (EFIAP), 
a w 1965 r. tytuł „Honorary Excellence FIAP 
(HonEFIAP)”.

Na wystawie pokazanych zostanie około 
50 oryginalnych prac autora z zasobów 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz 
z archiwum ZPAF w Warszawie. Kuratorem 
wystawy jest Adam Sobota.

Tadeusz Cyprian 
„Fotografie”
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„Miejsca” to kolejna wystawa Konińskie-
go Klubu Fotograficznego. Skupiając się 
na najbliższym otoczeniu, fotografowie 
podjęli próbę opowiedzenia o wybranych 
przez siebie przestrzeniach i pokazania ich 
z własnego, subiektywnego punktu widze-
nia. Prezentowane miejsca są bardzo różne 
– podziwiane, lubiane, charakterystyczne 
dla miasta lub po prostu bliskie, dają-
ce wytchnienie: dworzec, który za chwilę 
przestanie istnieć, stadion, wokół którego 
co niedzielę rozkwita giełda, amfiteatr, most 
pamiętający początek ubiegłego stulecia, 
osiedle, które jest tuż obok… Każdy z auto-
rów prezentuje na wystawie trzy fotografie, 
które, tworząc tryptyki, dają odpowiedź na 
pytanie: Jak postrzegamy to, co jest wokół 
nas na co dzień? Również fotografie są róż-
ne. Są tu zarówno poszukiwania w formie, 
jak i ekspresje indywidualnej wrażliwości, 
prace bazujące na geometrii oraz fotografie 
o charakterze dokumentalnym. To kolejna 
odsłona opowieści o Koninie, którą od kilku 
już lat tworzą konińscy miłośnicy fotografii. 

Autorzy: Joanna Chrzanowska, Agnieszka 
Cekiera, Dominik Domański, Monika Ga-
łązka, Tomasz Gniewkowski, Paweł Hejman, 
Arkadiusz Jóźwiak, Szymon Maciejewski

Koniński Klub Fotograficzny
„Miejsca”

Ko
ni

n
13

.10
.2

0
18

 r.

W
ys

ta
w

a 
cz

yn
na

 o
d 

13
.10

 d
o 

31
.10

.2
0

18
 r.

Ce
nt

ru
m

 K
ul

tu
ry

 i 
Sz

tu
ki

 

w
 K

on
in

ie
,

G
al

er
ia

 Z
a 

Pr
og

ie
m

 
K

◄ od góry:
fot. Arkadiusz Jóźwiak
fot. Dominik Domański
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Przedstawiciele niezależnych środowisk fo-
tograficznych – Kolektywu Fotograficznego 
Świetlica oraz Ośrodka Myśli i Działań Foto-
graficznych Ciemnica przy wsparciu WBPiCAK 
w Poznaniu zorganizowali wystawę fotograficz-
ną, której celem jest zaprezentowanie dorobku 
twórców działających poza głównym nurtem 
fotograficznego przemysłu wystawienniczego. 
Zaprosili do wspólnej wystawy osoby używają-
ce w swej praktyce twórczej fotografii w sposób 
odmienny od dominujących dziś tendencji.
Bunt rozumiany jest tu jako brak zgody na 
wszelkie unifikacje, od technologicznych po 
ideowe. Indywidualność, swoboda twórcza, 
własny, niepowtarzalny styl, to niezbędne 
elementy każdej twórczej postawy, każde-
go dzieła. Pokazujemy fotografów z różnych 
względów pozostających na uboczu, nie zabie-
gających o popularność, nie poddających się 
obowiązującym krótkotrwałym koniunkturom 
czy rynkowym mechanizmom. Trwających przy 
swoim. Wielu z nich tworzy rzeczy wartościowe, 
które niestety nie są szerzej znane. 

W wystawie uczestniczy ponad 30 twórców: 
Yuliia Andriichuk, Andrzej i Bogusław Biegow-
scy, Tomasz Drwięga, Mirek Dusza, Heinz Ebert, 
Adam Fleks, Filip Fornalik, Sławomir Gierczyk, 
Marlena Grewling, Tomasz Jaczewski, Witold 
Jagiełłowicz, Łukasz Kaczorowski, Marceli Ko-
nieczny, Jaroslaw Krzeminski, Przemysław Loba, 
Piotr Merda, Marcin Męczyński, Piotr Nowak, 
Dorota Oberc, Jędrzej Paszak, Grzegorz Plenzler, 
Ada Poziomka, Matt Rutkowski, Magdalena 
Siwek, Danuta M. Sobczyńska, Marek Sobkie-
wicz, Iwona Stopierzyńska, Lech Szymanowski, 
Kolektyw Fotograficzny Świetlica, Dawid Tatar-
kiewicz, Anna Woźniak, Renata Zarzyka

Kuratorzy wystawy: Bogusław Biegowski, 
Witold Jagiełłowicz, Przemo Loba

„Buntownicy i marzyciele”
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◄ Lech Szymanowski, DIA1. 
Numer Pierwszy 2015-2017

◄ Matt Rutkowski, 
Wszystko zostanie zjedzone
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▲ Marek Sobkiewicz, Moje 55 metrow



124

K
Józef Wojciech Krenz, dziennikarz, filmowiec, 
fotoreporter. Fotografią i filmem zajmuje się 
od 1966 r. Prowadził klub fotografii artystycz-
nej przy klubie studenckim „Od Nowa” w Po-
znaniu. Był aktorem teatru studenckiego Scena 
A przy klubie ZSP „Pod Maskami” W latach 
1968-1970 kierował studenckim klubem UAM 
„Cicibor” w Poznaniu. Redagował „Informator 
Studenckiej Agencji Informacyjnej” w latach 
1969-72. Od 1970 do 1973 r. realizował filmy 
naukowo-dydaktyczne dla Ministerstwa 
Górnictwa i Energetyki. W latach 1975-1978 
był prezesem Kaliskiego Towarzystwa Foto-
graficznego i dyrektorem GOK w Zbiersku. Od 
1973 r. prowadził zespół redakcyjny Kaliskiej 
Kroniki Filmowej, potem filmowego Kalejdo-
skopu Kulturalnego „Trębacz Kaliski” do 1985 
r. Cały czas współpracuje z wieloma czasopi-
smami w Polsce. W 1985 r. został członkiem 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy 
FIJ. Od 1990 r. prowadzi Agencję Reporterską 
i Wydawnictwo Autorskie „Twarze i Słowa”.

W Starej Kuźni w Koronce (niewielkiej wiosce 
w gminie Żelazków koło Kalisza) prowadzi re-
kwizytornię dla użytku fotografów. Sobotnio-
-niedzielne spotkania artystów przy kociołku 
i zupie chmielowej owocują wieloma cieka-
wymi realizacjami. Józef Krenz 13. października 
dla zaprzyjaźnionych aktywnych twórców 
zaplanował plener portretowy w dzikim sadzie 
wśród jabłoni, pachnących traw, pól lubczy-
ku i kukurydzy oraz przy akompaniamencie 
śpiewu ptaków. Spotkanie zakończy pokaz 
diaporamy pt. „Glany – szewc zabija szew-
ca...”. Diaporama powstała po zeskanowaniu 
własnych negatywów fotografii wykonanych 
w 1987 r. na festiwalu w Jarocinie. Fotografie 
papierowe nigdy nie były pokazywane. Współ-
czesna technika dała im drugie życie.

Józef Wojciech Krenz 
„Glany – szewc zabija szewca ...”

Ko
ro

nk
a

Pr
ac

ow
ni

a

Jó
ze

fa
 W

oj
ci

ec
ha

 K
re

nz
a

Pl
en

er
 p

or
tr

et
ow

y:
 1

3.
10

.2
0

18
 r.

, g
. 1

5.
0

0

Po
ka

z 
di

ap
or

am
y 

pt
. G

la
ny

 –
 s

ze
w

c 
za

bi
ja

 

sz
ew

ca
 ..

.: 
13

.10
.2

0
18

 r.
, g

. 1
8.

0
0

sp
ot

ka
ni

a



125

Koronki są dwie. Istnieje Koronka i Koronka 
Wojtka Krenza. Pierwsza jest niewielką wsią 
i na mapie powiatu kaliskiego wygląda jak 
ukłucie szpilką. Druga przypomina jedno 
z tych niezwykłych miejsc na ziemi, których 
charakter potęguje się przez dodawanie 
wspomnień, smaków, dowcipów oraz sta-
rych, nikomu niepotrzebnych rzeczy. Ich dal-
sze trwanie tłumaczy tylko Koronka. Zosta-
wione w swoim bezznaczeniu przedmioty, 
połączone na nowo w abstrakcyjne całości, 
stają się ważne. Sprzyjają uprawianiu sztuki 
widzenia. Koronka skojarzeń: pełna życia 
ruina, malownicza, frapująca, dzika, surre-
alistyczna. Posesja niby zwyczajna, z bramą, 
podwórkiem, drzewami, stodołą i domem, 
co to czas swojej świetności dawno ma już 
za sobą, a jednak niezwyczajna przez postać 
swojego gospodarza. Od lat ten sam bez-
pretensjonalny uśmiech.

Do Koronki zagląda sporo ludzi, bo Wojtek 
zaprasza, a zaproszenia nie są zobowiązu-
jące. Czuj się jak u siebie, wpadnij, pogadaj, 
spróbuj fotografii. Wystarczy, gdy skon-
centrujesz się na chwili. Letniej, jesiennej, 
zimowej… Wojtek i jego znajomi są w Ko-
ronce zawsze. Chyba że mróz siarczysty 
chwyci, a śniegu dosypie, co niemal już się 
nie zdarza. Wtedy rozpala się ognisko.

Anna Tabaka
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Antoni Rut 
„Labirynty przestrzeni”

Jeden z najważniejszych poznańskich 
artystów fotografików, prezes Wielkopol-
skiego Związku Artystów Plastyków. Swoje 
prace prezentował ponad 800 razy na 
wystawach indywidualnych oraz zbioro-
wych w Polsce i za granicą. Uhonorowany 
wieloma odznaczeniami, m.in.: Srebrnym 
Medalem Fotoklubu RP „Zasłużony dla 
Fotografii Polskiej”, Medalem MKiDN 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Na-
grodą Marszałka Województwa Wielko-
polskiego w dziedzinie kultury. W 2013 r. 
odznaczony został przez Prezydenta 
RP Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2017 – 
w roku jubileuszu 50-lecia pracy twórczej 
– został odznaczony Srebrnym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Artysta nieraz udowadniał, że wie, czego 
się trzymać, a czego unikać. Nowa jego 
wystawa różni się od poprzednich tym, że 
do swoich własnych doświadczeń dokłada 

spostrzeżenia innych. Rusza z tą walizką 
prac na spotkanie przyszłości śmiałym 
krokiem i z odwagą w sercu. Poniekąd 
sięga do źródeł poznania i tworzy arty-
styczne wizje świata, wizje eschatologicz-
ne, kosmiczne i jednocześnie proste, przy-
ciągające Ziemię i skondensowane w niej, 
gdzie ciemność z żywiołu istnienia prze-
obraża się w element obrazu. Twórczość 
Antoniego Ruta, nieoczywista, zadumana 
nad tajemnicą życia, ukierunkowana na 
piękno w pewien sposób koresponduje 
swoją wizją ze zdaniem Kanta: „Niebo 
gwiaździste nade mną, prawo moralne 
we mnie”. Rut wszedł jakby w siebie i trwa 
tam, z zainteresowaniem, z pewną rado-
ścią oczekując najlepszego.
Jest to odczucie rzeczywiste, mistyczne 
i zarazem mityczne, wywołane autentycz-
nym przeżywaniem siebie, wsłuchiwaniem 
się w zegar własnego trwania. Antoni usta-
wicznie, ciągle, nieprzerwanie tworzy swoje 
obrazy, obejmuje je, wręcz wtula się w nie, 
wypełnia sobą ramy, jakby symbolicznie 
wyrażając zgodę na swój artystyczny los. 
Systematycznie powraca do czasu uważne-
go wsłuchiwania się w siebie oraz kontem-
placji wzrastającej twórczości.
Od odczuwania świata sensualistycznie 
przechodzi do pewnego trwania, pogrąża-
nia się w filozoficznej refleksji. Określając 
twórczość Antoniego Ruta, można by na-
zwać ją upartym zmaganiem się człowieka 
z przydanym mu na zawsze losem Artysty.

Leszek Lesiczka

 krytyk sztuki, prezes Stowarzyszenia 

Klub Fotograficzny „Pryzmat”,

kurator wystawy
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Nietypowy konkurs diaporam, w którym 
realizacje dorosłych autorów oceniać 
będzie dziecięce jury w składzie: Barbara 
Szymaszek VIIb – przewodnicząca; Antoni 
Grześkowiak, VIIIb; Marta Strzykowska, 
VIIId; Michalina Lisiak, VIIa; Emilia Gu-
ziana, VIIId; Anna Krawczyk, Va; Milena 
Litewka, II LO; Zuzanna Nita, VIIIa.

Zasady są proste: Dzieci oceniają diapo-
ramy i jako jurorzy przyznają jedyną na-
grodę Grand Prix. Dzieci nie znalazły się 
w jury przypadkiem– to mali mistrzowie 
uhonorowani wieloma dyplomami w in-
nych konkursach fotografii przyrodniczej. 
Na przykład na fotografii z 2017 r. pierw-
sza z prawej to jurorka Anna Krawczyk, 
wówczas z IV klasy. Miała już wtedy na 
koncie 15 wcześniej zdobytych dyplomów. 

Organizatorami przeglądu są Elizeusz 
Cieślik i Paweł Cieślik, którzy opracowali 
i od 2014 r. w ramach Pracowni Fotografii 
Artystycznej realizują autorski program 
edukacji fotograficznej dzieci i młodzieży. 
W szkołach gminy Kórnik organizują zaję-
cia fotograficzne: spotykają się ze swoimi 
uczniami na zajęciach warsztatowych, 
realizują plenery i konkursy fotograficzne, 
a w Kórnickim Ośrodku Kultury regularnie 
prezentują prace swoich podopiecznych.

Konkursowe diaporamy:
Elżbieta Weron, A sio
Michał Ludwiczak, Balet w płytkiej wodzie
Katarzyna Gubrynowicz, On jest jak mgła
Grzegorz Sępołowicz, Grue
Tomasz Bałdyga, The last song
Piotr Bober, Monochromatyczność
Piotr Bober i Wojciech Kowalski, Góry

III Festiwal – Fotografia Obrazów 
Natury 2018 „Diaporama w Kórniku”
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Dezorientacja.

Widziałeś ile tam jest ulic? Tysiące. Jak 
znaleźć tę jedną właściwą, jedną kobietę, 
jeden dom, kawałek własnej ziemi, jeden 
krajobraz, jedną śmierć?

Danny Boodman T.D. Lemon „1900”

Każde dotarcie do celu, jak każdy koniec, 
przynosi rozczarowanie. Każda ścież-
ka znana, każdy krajobraz już widziany. 
Osoba napotkana. Podróż już odbyta. 
Kto z nas w dzieciństwie nie błądził 
palcem po mapie, nie kręcił globusem, 
zatrzymując go w biegu, wskazując lo-
sowe miejsce? Ręką dziecka niezgrabnie 
wykreślona linia łączyła punkty, stwarza-
jąc drogę, której jeszcze dotąd nie było. 
To przeczucie, plan wędrówki, marzenie. 
Ciągle podążamy po mapie nieistnieją-
cych miejsc i trudno przyznać, że tamta 
odległa podróż była ostatnią prawdziwą. 
Jak odnaleźć tę konkretną przestrzeń 
w której będziemy mogli się zgubić? Bo 
potrzebujemy się zgubić, by, gdzieś tam, 
siebie napotkać.

Autorzy: Katarzyna Wąsowska, 
Agnieszka Zdziabek, Mateusz Kiszka
Kurator: Michał Bugalski

„To nie jest miejsce”
Michał Bugalski
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◄ Katarzyna Wąsowska Nie rysuj mapy na komecie
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◄▼ Agnieszka Zdziabek,
Wszystkie światy ukryte

▼ (na dole):
 Mateusz Kiszka
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Fotografując dziką przyrodę, powinniśmy 
pamiętać, że życie, rozwój i funkcjonowa-
nie, czyli najszerzej pojęte dobro uwiecz-
nianego obiektu i jego środowiska, są 
znacznie ważniejsze od wykonania zdjęcia. 
Stosowanie tej podstawowej zasady obli-
guje fotografów przyrody, w tym każdego 
członka ZPFP, do zdobywania i ciągłego 
poszerzania wiedzy przyrodniczej i eko-
logicznej. Dobra znajomość gatunków, 
a także ich zachowań i ekologii, ułatwia 
właściwe stosowanie podstawowych za-
sad fotografii przyrodniczej.

Okręg Wielkopolski Związku Polskich 
Fotgrafów Przyrody zrzesza 73 fotografów, 
którzy spotykają sie cyklicznie raz w mie-
siącu. Na spotkaniach tych prezentowane 
są fotografie i pokazy multimedialne. 
Prowadzone są dyskusje na temat zdjęć, 
technik ich wykonania oraz obserwacji, 
jakie członkowie okręgu poczynili w te-
renie. Zapraszane są znane postacie ze 
świata fotografii przyrodniczej, organi-
zowane są warsztaty oraz plenery, gdzie 
można podpatrzyć sposoby wykonywania 
zdjęć, jak również podzielić się swoim 
doświadczeniem. Plenery i spotkania 
mają charakter otwarty i może wziąć 
w nich udział każdy miłośnik fotografii 
i przyrody. Okręg od pięciu lat organi-
zuje Poznańskie Dni Fotografii. Impreza 
promuje fotografię przyrodniczą jako 
dziedzinę sztuki. Wydarzenie odbywa się 
zawsze na wiosnę, a liczba odwiedzają-
cych z roku na rok rośnie. W programie 

Wystawa pokonkursowa 
„Fotograf Roku 2018 Związku 
Polskich Fotografów Przyrody 
Okręgu Wielkopolskiego”

imprezy znajdują się m.in.: pokazy zdjęć 
znanych polskich fotografów przyrody, 
wystawy fotograficzne, rozstrzygnięcie 
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficz-
nego „Przyroda w Obiektywie”, warsztaty 
dla dzieci oraz z makrofotografii, jak 
również wystawy towarzyszące wydaw-
nictw oraz sprzętu i akcesoriów fotogra-
ficznych. W roku 2018 festiwal zmienił 
nazwę na „Przyroda Warta Poznania“.

Wystawa prezentuje prace członków 
Okręgu Wielkopolskiego ZPFP wybrane 
z tych przysłanych na konkurs „Fotograf 
Roku 2018“ organizowany przez Zarząd 
Główny ZPFP. Tytuł „Fotografa roku 2018” 
zdobył Michał Bartkowiak, natomiast 
zwycięzcami w poszczególnych katego-
riach zostali: 
Maciej Lelonkiewicz – kat. „Impresje”
Witold Król – kat. „Inne zwierzęta”
Anna Klinkosz – kat. „Kompozycja i forma”
Anna Klinkosz – kat. „Krajobraz”
Leszek Prasnowski – kat. „Owady 
i pajęczaki”
Karol Grabski – kat. „Ptaki”
Maciej Pietrzak – kat. „Rośliny”
Karol Grabski – kat. „Ssaki”
Maciej Lelonkiewicz – kat. „Świat 
w naszych rękach”

► Witold Król, 
kat. „Inne zwierzęta”

► Michał Bartkowiak, 
kat. „Ptaki”, 
Fotograf Roku 2018

► Maciej 
Lelonkiewicz, 
kat. „Impresje”

► Anna Klinkosz, kat. 
„Kompozycja i forma”

► Maciej Pietrzak, 
kat. „Rośliny”

► Karol Grabski, 
kat. „Ssaki”
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Andrzej Chmielarz 
„Dąbrowy Krotoszyńskie, 
Baszków-Rochy”
Andrzej Chmielarz (ur. 1949 r.), eme-
ryt, pasjonat turystyki, krajoznawstwa, 
filatelistyki, fotografii, poznawania 
historii i docierania do nieznanych 
miejsc jego małej ojczyzny. Swoje 
zdjęcie pokazywał na kilku wystawach 
indywidualnych i publikował w wydaw-
nictwach krajoznawczych.

Należy do Towarzystwa Miłośników 
i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej oraz 
do Klubu Turystyki Górskiej „Koliba” 
PTTK Oddział Krotoszyn. Prowadzi rajdy 
piesze i rowerowe, podczas których 
fotografuje ciekawe zakątki powiatu 
krotoszyńskiego. Szczególnie preferu-
je lasy, które są największym skarbem 
ziemi krotoszyńskiej. Tu są dęby sięgają-
ce do 40 m wysokości, cieniste buczyny, 
5 rezerwatów przyrody. W rezerwatach 
przyrody rosną prawem chronione: 
długosz królewski (paproć dorastająca 
do 2 m wysokości), wiciokrzew pomor-
ski, wawrzynek wilczełyko czy łuskiew-
nik różowy. Płyta krotoszyńska została 
objęta obszarem chronionego krajobra-
zu „Dąbrowy Krotoszyńskie, Baszków-
-Rochy” obejmującego powierzchnię 
55 800 ha (w tym 28% lasów).
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► Rezerwat 
przyrody Dąbrowa 
koło Biadek 
Krotoszyńskich

► Kapliczka przy 
rezerwacie Dąbrowa 
Smoszew

► Rezerwat Buczyna 
Helenopol
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Symbolika drzwi jest do pewnego stopnia uni-
wersalna, wspólna dla różnych kultur i wyznań. 
Ponieważ drzwi zawsze znajdują się na granicy, ich 
znaczenie ujawnia przede wszystkim moment prze-
kraczania progu. Obrazują istnienie przeciwstawno-
ści oraz przechodzenie z jednego stanu w drugi.

Małgorzata Paluch-Cybulska, 

Symbolika drzwi w spektaklach Kantora

Zamknięte drzwi frontowe kamienic zainspiro-
wały członków klubu fotograficznego „Blenda” 
do poznania wnętrza budynku. Klatki schodowe 
to wejścia oddzielające świat zewnętrzny od pry-
watnej przestrzeni mieszkańców, o którą razem się 
troszczą. W obecnych czasach coraz częściej miej-
sca te są blokowane współczesną technologią. 
Mieszkańcy przemierzający w pośpiechu kilka razy 
dziennie swoje klatki schodowe przestają dostrze-
gać piękno i kunszt zabytkowych elementów tych 
miejsc. Członkowie klubu „Blenda” postanowili 
zatrzymać rzadko spotykany klimat starych klatek 
schodowych. Fotografowali o różnych porach 
dnia, czekając na odpowiednie światło. 

Obrazy przedstawione są w formie tryptyków – 
zamkniętych ołtarzyków. Zmuszają widza w ten 
sposób do interakcji z instalacją. Poprzez formę 
ekspozycji Blenda chce złożyć hołd pomijanym, 
niszczejącym i coraz mniej dostępnym przejściom, 
które chronią mieszkańców. Po raz pierwszy człon-
kowie klubu „Blenda” tworzą wspólnie każdą fo-
tografię, której nie identyfikują z danym autorem.

Klub fotograficzny „Blenda” powstał w 2005 r. 
Działa przy Krotoszyńskim Ośrodku Kultury 
w Krotoszynie. Skupia kilkanaście osób pasjonu-
jących się fotografią i zaraża innych poprzez liczne 
działania i inicjatywy. Ma na koncie kilkadziesiąt 
wystaw fotograficznych w kraju i za granicą.

Autorzy wystawy: Zuzanna Nadzieja, Maciej Karo-
lewski, Mirosław Kazowski, Marcin Pawlik

Klub fotograficzny„Blenda” 
„Trój-wymiar codzienności”
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Bogdan Ludowicz to fotoreporter i doku-
mentalista. Mieszka i pracuje w Kościanie. 
Fotografował dla „Gazety Poznańskiej”, 
„Wiadomości Kościańskich”, „Gazety 
Kościańskiej”, a najdłużej dla „Panoramy 
Leszczyńskiej”. Jest współzałożycielem 
i redaktorem pisma „Psy – Rasy 
Myśliwskie”. Wydał siedem indywidu-
alnych albumów fotograficznych. Jest 
autorem zdjęć do kilkudziesięciu książek 
i folderów. Swoje prace prezentował także 
na wystawach indywidualnych i zbioro-
wych. Wśród ważniejszych warto wymie-
nić: „Ziemia Kościańska w Fotogramach 
Bogdana Ludowicza” (Kościan 1974), 
„Województwo Leszczyńskie w fotogra-
mach Bogdana Ludowicza” (Leszno, Ko-
ścian, Gostyń 1976-1977), „Stadnina koni 
Racot” (Kościan 1988), „Aukcja koni – 
Racot” (Poznań 1997), „Portret teatralny” 
(Kościan 2009), „Projekt PKS – osiem dni 
z życia powiatu kościańskiego” (Kościan 
2005-2011, Poznań 2012). Wielokrotnie 
nagradzany za swoją twórczość. W roku 
2013 uhonorowany za całokształt doko-
nań nagrodą „Kościan Dziękuje”.

Wystawa prezentuje ponad 30 foto-
gramów Bogdana Ludowicza. Więk-
szość z nich skupia się wokół wędrówek 
z aparatem fotograficznym po regionie 
leszczyńskim. Projektem artystycznym 
autora jest utrwalanie przemijającego 
czasu, zatrzymywanie w kadrach przyrody 
i architektury oraz obserwacja przemian 
społecznych okiem dokumentalisty.

Bogdan Ludowicz 
„Obiektywem malowane”
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„Konfrontacje” są jednym z najstarszych 
konkursów ogólnopolskich o zasłużonej 
renomie. Odbywają się już 37 raz. Oparły 
się ograniczeniom (głównie cenzuralnym) 
minionego systemu, zwycięsko przeszły 
okres transformacji ustrojowej i w nowej 
rzeczywistości społeczno-politycznej 
zyskały ogromną rzeszę sympatyków 
w całym kraju. Jak wynika z wielolet-
niego doświadczenia, a zwłaszcza opinii 
kierowanych pod adresem organizatora, 
którym jest Leszczyńskie Stowarzysze-
nie Twórców Kultury (w latach 1977-1991 
działające jako Klub Młodych Twórców), 

XXXVII Ogólnopolski Konkurs 
Literacko–Fotograficzno–Plastyczny 
„Konfrontacje”

uczestnicy cenią sobie przede wszystkim 
klimat imprezy, profesjonalną wysta-
wę z pokłosiem konkursu organizowaną 
w Galerii w Ratuszu oraz wydawnictwo 
pokonkursowe, w którym odnajdu-
ją w druku swoje prace. Dla niektórych 
z nich konkurs stanowi rzeczywisty debiut; 
wielu uczestników zdobywało w nim 
pierwsze doświadczenia, które w latach 
późniejszych przekuwało w sukcesy arty-
styczne najwyższej próby. 

Komisarzem „Konfrontacji” od 1981 r. jest 
Roman Józefiak – animator kultury, prze-
wodniczący dawniejszego Klubu Młodych 
Twórców a obecnie Leszczyńskiego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury. Od początku 
istnienia „Konfrontacji” udało się utrzymać 
formułę imprezy, której wyznacznikiem jest 
wielodyscyplinarność. W „Konfrontacjach” 
mają zatem okazję spotkać się ze sobą 
(a przede wszystkim skonfrontować) litera-
ci, fotograficy i plastycy. Pamiętać bowiem 
trzeba o naturalnym zjawisku przenikania 
się sztuk oraz o wzajemnych inspiracjach, 
które wówczas są możliwe. Organizator 
„Konfrontacji” ma przekonanie o warto-
ści, jaką niesie ze sobą kontynuacja dobrej 
tradycji. Kultura nie znosi przecież przerw. 
Trzydzieści sześć edycji konkursu to kilka 
tysięcy uczestników, z których wielu zacho-
wało wierność nie tylko „Konfrontacjom”, 
lecz przede wszystkim twórczej postawie 
wobec otaczającego nas świata. 
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◄ Galeria 
W Ratuszu,

fot. Władysław 

Nielipiński

◄ Przewodniczący 
jury Sławomir 

Skrobała w rozmowie 
z uczestniczkami 

konkursu,
fot. Władysław 

Nielipiński
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Paweł Anders 
„Miejsca pamięci Powstania 
Wielkopolskiego”
Paweł Anders (ur. 1948 r.) jest krajoznawcą 
i regionalistą, autorem szeregu publikacji 
o regionie. Tematyką Powstania Wielkopol-
skiego zajmuje się od blisko 30 lat, czego 
owocem jest m.in. książka zawierająca 
opisy miejsc pamięci z nim związanych. Za 
popularyzowanie zagadnień z tego okresu 
historii uhonorowano go statuetką Dobo-
sza Powstania Wielkopolskiego. 

Powstanie Wielkopolskie zajmuje szcze-
gólne miejsce w historii regionu. Spon-
tanicznie wzięły w nim udział wszystkie 
warstwy ówczesnego społeczeństwa, 
objęło bardzo wiele miejscowości – moż-
na powiedzieć, że działo się wszędzie. 
Wyrazem znaczenia powstańczych wyda-
rzeń jest powszechne ich upamiętnianie. 
Istnieje bardzo wiele pomników i tablic, 
ale też mogił i kwater grobów na cmen-
tarzach. Mimo upływu lat ciągle powstają 
nowe; te zaś, które istnieją, są odnawia-
ne, modernizowane, uzupełniane. Na 
wystawie pokazano niewielką część spo-
śród ponad 500 obiektów przywołujących 
pamięć o Powstaniu. Wystawa powstała 
w 2004 r. i od tamtego czasu przy okazji 
kolejnych rocznic patriotycznego zrywu 
była wielokrotnie pokazywana w różnych 
miejscowościach.

Wystawa Objazdowej Galerii 
Wielkopolskiej Fotografii

Lu
ba

sz
G

m
in

ny
 O

śr
od

ek
 K

ul
tu

ry
  

W
ys

ta
w

a 
cz

yn
na

 

od
 1

5.
10

.2
0

18
 d

o 
30

.10
.2

0
18

 r.

L

► Kamień 
poświęcony Janowi 
Mertce w Boczkowie 
(pow. ostrowski) 

► Mogiła poległych 
powstańców 
w Magnuszewicach 
(pow. jarociński),

► Pomnik 
Powstańców 
Wielkopolskich 
w Kościanie
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Pomysł na temat konkursu powstał w 2013 r. 
Organizatorzy postanowili promować foto-
grafię portretową jako sposób na przekazanie 
prawdy o człowieku, jego historii, emocjach, 
zdarzeniach odciskających się na jego twarzy. 
Ważnym elementem jest również promo-
wanie na arenie ogólnopolskiej i za granicą 
Nowego Tomyśla jako niewielkiego miasta, 
które z powodzeniem realizuje projekty po-
pularyzujące sztukę i kulturę fotograficzną. 
W minionych pięciu edycjach konkursu 
laureatami pierwszej nagrody zostawa-
li: Patryk Morzonek (2013), Kilimanjaro 
Błażejewski (2014), Monika Strzelecka 
(2015), Małgorzata Masarz (2016), Kinga 
Drążek (2017).

Terminarz tegorocznej szóstej edycji 
dopuszcza dostarczanie fotografii konkur-
sowych do 12 września, dlatego w chwili 
oddania katalogu do druku nie jest jeszcze 
znany werdykt tegorocznego jury, w któ-
rym tradycyjnie zasiadają: Adam Polański, 
Magdalena Berny, Paweł Brzeziński, Ewa 
Ćwikła oraz Michał Buddabar. 
  
Tak jak w poprzednich latach po zakończe-
niu serii prezentacji wystawy pokonkursowej 
prace zostaną przekazane fundacji Jurka 
Owsiaka i w trakcie trwania kolejnego 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zlicytowane na rzecz chorych dzieci. Dzięki 
realizacji tego przedsięwzięcia do tej pory 
udało się pozyskać i przekazać najbardziej 
potrzebującym kwotę ponad 45 000 zł.

Patronaty: Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta 
Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Związek 
Polskich Artystów Fotografików Okręg 
Wielkopolski. 

Wystawa pokonkursowa 
„Portret Prawdziwy”
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◄ fot. Kinga Drążek, 
2017 

◄ fot. Monika 
Strzelecka, 2015
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Michał Narojczyk, mieszkaniec Nowego 
Miasta nad Wartą, student Politechniki 
Poznańskiej na kierunku Inżynieria Śro-
dowiska. Poza uczelnią jest strażakiem, 
instruktorem ZHP, ratownikiem, działa 
w kole naukowym i samorządzie uczel-
ni. Fotografia pozwala mu uciec w świat 
odrealniony, zauważalny tylko na zdję-
ciach. Dzięki długim czasom naświetla-
nia powstają unikatowe nocne pejzaże 
– rzeczywiste, a jednak niedostrzegalne 
gołym okiem.

Michał Narojczyk 
„Miasteczko w nocy”
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Prace studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Obornikach

Od dwóch lat studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Obornikach aktywnie 
uczestniczą w zajęciach sekcji fotogra-
ficznej. Spotykają się co dwa tygodnie, 
realizując autorski program nauczania 
mgr. Piotra Zarównego. Częste wyjazdy 
plenerowe i zajęcia praktyczne dają moż-
liwość szlifowania warsztatu fotografa. Na 
wystawie znalazły się zdjęcia wykonane 
nie tylko podczas warsztatów we Lwowie 
i na Cyprze, ale również zdjęcia przy-
rodnicze i te wpisujące się w nurt street 
photo. Dzięki zajęciom studenci poszukują 
nowych inspiracji i ciekawych tematów. 

Uczestnicy sekcji fotograficznej (autorzy 
fotografii): Anna Furman, Zofia Grzecz-
kowiak, Stanisław Jarzyna, Piotr Lewan-
dowski, Jolanta Szynklewska, Marian 
Żołyniak, Bogdan Polcyn.
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► Bogdan Polcyn

► Piotr Lewandowski

► Zofia Grzeczkowiak
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W czerwcu br. Stowarzyszenie Regio-
nalny Ośrodek Dokumentacji Wieża 
1916 w Ostrzeszowie wraz z Biblioteką 
Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów 
zaprosiły dzieci i młodzież z terenu 
powiatów ostrzeszowskiego i ościen-
nych do udziału w konkursie foto-
graficznym „Moje Miejsce, Mój Czas. 
Ślady Niepodległości”. Ideą konkursu 
było zachęcenie młodego pokolenia do 
podjęcia próby uchwycenia otaczającej 
rzeczywistości i uroku ich małej ojczy-
zny w kontekście przypadającego w tym 
roku jubileuszu 100-lecia odzyskania 
niepodległości.

Terminarz konkursu uniemożliwia podanie 
jego wyników, dlatego obok publikujemy 
najciekawsze zdjęcia 
ubiegłorocznej edycji.

Wystawa pokonkursowa 
„Moje Miejsce, Mój Czas. 
Ślady Niepodległości”
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► Piotrek 
Kosmala, Taki 
mały, taki duży, 
może świętym 
być – reportaż 
z Odpustu 
św. Rocha 
w Mikstacie, 
I nagroda 
w kat. „Szkoły 
podstawowe”

► Amelia Dolata, 
Okno pokoju, 
I nagroda w kat.
„Gimnazja i szkoły 
średnie”
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Marcin Błoch (ur. 1984 r.), mieszkaniec wsi Ro-
jów koło Ostrzeszowa, z wykształcenia technik 
rachmistrz, właściciel małej firmy rodzinnej, 
członek Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek 
Dokumentacji Wieża 1916 w Ostrzeszowie. 
Zafascynowany w przyrodzie tym, czego nor-
malnie się nie dostrzega: drobnymi detalami, 
barwami i fakturami, najpiękniejszymi cechami 
makroświata. Jego ulubioną porą na zdjęcia 
jest wczesny poranek – magiczny czas, kiedy 
można swobodnie przygotować plan zdjęć, 
gdyż wtedy owady jeszcze śpią. 

Obecnie fotografuje głównie w technice zwanej 
focus stacking, która polega na wykonywaniu 
wielu zdjęć jednego kadru z przesuniętą względem 
siebie płaszczyzną ostrości i łączeniu ich w jedno 
zdjęcie o nieosiągalnej dla pojedynczej klatki głębi 
ostrości. Technika ta daje możliwość pokazania 
ogromnej ilości detali, jednak wymaga dużo cier-
pliwości i znacząco zwiększa trudność wykonania 
udanego ujęcia. Podczas fotografowania bardzo 
ważne jest światło; to właśnie od niego zależy, 
jak postrzegamy zdjęcie i jakie emocje w nas 
wzbudza. Jego prace zostały docenione na takich 
portalach, jak Szerokikadr.pl Nikona i Fotoblo-
gia.pl Wirtualnej Polski, były też wielokrotnie 
wyróżniane, np. na portalu Flickr.com. W ubie-
głym roku jedna z prac została wyróżniona 
w prestiżowym konkursie „National Geographic 
Nature Photographer of The Year 2017”. Zdjęcia 
prezentowane były też na największych tar-
gach fotograficznych Photokina w Niemczech. 
Ich autor na co dzień dzieli się zdobytą wiedzą 
i doświadczeniem z innymi na specjalistycznym 
internetowym forum o makrofotografii.

Mimo tylu lat praktyki, makrofotografia cały czas 
mnie fascynuje, ciągle odkrywam coś nowego i jest to 
wystarczającą motywacją do dalszego poznawania 
wspaniałego mojego makroświata. 

Marcin Błoch

Marcin Błoch 
„Mój makroświat”
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◄ Miedziopierś 
metaliczna, 

fot. Marcin Błoch

◄ Paź królowej, 
fot. Marcin Błoch

◄ Zorzynek 
rzeżuchowiec, 

fot. Marcin Błoch
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Wystawa pokonkursowa
„Wielkopolska, jakiej NIE znamy” 

Organizatorem konkursu było Stowarzy-
szenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile, 
a jego celem zachęcenie fotografujących 
do poszukiwania miejsc mniej znanych 
w Wielkopolsce i dzielenia się indywidu-
alnym spojrzeniem na nasz region. Była to 
trzecia edycja konkursu. Pierwszą pod tytu-
łem „Piła jakiej NIE znamy” zorganizowano 
w 2015 r, drugą – „ Powiat pilski jakiego NIE 
znamy” – w 2016 r. Na konkurs „Wielkopol-
ska, jakiej NIE znamy” wpłynęły 2109 prace 
149 autorów. Najmłodszy uczestnik miał 13 
lat, najstarszy 71. Komisja konkursowa z pre-
zesem Towarzystwa Miłośników Miasta 
Piły Marią Bochan na czele, kierując się 
interpretacją tematu, pomysłem, walo-
rami estetycznymi, kompozycją i jakością 
techniczną, nagrodziła i wyróżniła 30 zdjęć/
zestawów 18 autorów, które zostaną za-
prezentowane na pokonkursowej wystawie 
w Pile oraz w wybranych miastach woje-
wództwa wielkopolskiego.
Zwycięzcą konkursu został Krzysztof Dera 
z Ostrowa Wielkopolskiego za zestaw 
fotografii przedstawiających 11 nieznanych 
zakątków Wielkopolski. Względami decydu-
jącymi o nagrodzeniu autora były: zgodność 
z tematem konkursu, trafność ujęcia tematu, 
unikalność kadru, pomysłowość autora, 
uchwycone światło i kompozycja.

Ponadto nagrody otrzymali: Maria Bedna-
rowska, Karol Budziński, Robert Cierniak, 
Robert Judycki, Michalina Kin, Marek 
Kujawa, Damian Ostrowski, Irena Paliwo-
da, Barbara Podlecka, Katarzyna Preuss, 
Tadeusz Rzepka, Anna Sieg, Justyna Szata-
nik, Artur Szczeszek, Łukasz Wajnert, Jerzy 
Wierzbicki, Hanna Zaremba

Strona internetowa stowarzyszenia: 
www.effata.of.pl

► fot. Artur 
Szczeszek, Zalew 
Koszycki w Pile

► fot. Krzysztof 
Dera, Skrzebowa 

► fot. Łukasz 
Wajnert
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Wystawa pokonkursowa
„Wielkopolska, jakiej NIE znamy” 

Katarzyna Olter 
„Matki”
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Katarzyna Olter (ur. 1973 r.), pilanka. Ab-
solwentka policealnej szkoły fotograficz-
nej w Poznaniu, studiowała informatykę 
w biznesie i administracji w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Pile. Preze-
ska Pilskiej Grupy Pasjonatów Fotografii 
„Kadr”, autorka kilku wystaw indywidu-
alnych i licznych zbiorowych, laureat-
ka wielu konkursów. Wyróżniona m.in. 
w ogólnopolskim konkursie „Przestrzeń 
Wyobraźni”, w którym w 2014 r. zdobyła 
brązowy, a w 2015 r. złoty medal Stowa-
rzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Staram się tworzyć niepowtarzalny prze-
kaz tak, by odbiorca mógł kroczyć – pełen 
własnych odczuć – po zakątkach, krainach 
i zakamarkach mojej wyobraźni, w świe-
cie nierealnym, magicznym, w którym 
pojawiają się kolejne irracjonalne obrazy, 
sklejające jego tkankę i budujące jego 
tożsamość. Trzeba tylko umieć odpowied-
nio na nie spojrzeć. Aktualnie fotograficzne 
istnienie nadaję „Matkom”, które przez por-
trety kobiet żyją we mnie. Wszystko zależy 
od emocjonalnego podejścia do odczuwal-
nych w danej chwili sytuacji oraz nastroju… 
Często słyszę pytanie, czy dla mnie matka 
jest jedna. Dla mnie tak, natomiast granice 
miłości płynącej z jej cech są w moim życiu 
porównywalne do granic wszechświata.

Katarzyna Olter

◄ Katarzyna Olter,
Matka innego świata

◄ Katarzyna Olter, 
Matka kwiecista

◄ Katarzyna Olter,
Matka widząca
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Pasjonatów Fotografii „Kadr”
„Mój bohater”

Pilska Grupa Pasjonatów Fotografii 
„Kadr” działa od 2009 r. Nieformalna 
grupa ludzi, dla których fotografia jest 
innym spojrzeniem na świat, wspólnie 
zorganizowała wiele imprez kulturalnych, 
między innymi OLTER, Pilskie Spacery Fo-
tograficzne oraz warsztaty fotograficzne 
w Nadarzycach, Samostrzelu, Chmielnie, 
Toruniu itd. W swoim dorobku posiadają 
wiele wystaw fotograficznych, np.: „Szla-
kiem rekonstrukcji wojennej”, „Kadr”, 
„Tym żyła Piła”, „Monidło”, „Mój fyrtel”. 
Grupa aktywnie uczestniczy w kultu-
ralnym życiu miasta, prezentując swoje 
fotografie podczas różnych prestiżowych 
wydarzeń. Fotografie członków grupy 
ilustrowały historyczną książkę 
Josepha Stukowskiego Do końca w Pile 
i były licytowane podczas Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zadaniem każdego z nas, było stworzenie 
dokumentalnego obrazu wybranego przez 
siebie bohatera. Poprzez opis jego wyglądu, 
zarys cech osobowości i działania, starali-
śmy się przedstawić wizerunek człowieka, 
jako istotny element otaczającego nas 
świata. Człowieka, który swoim życiem 
zapisuje w bliskiej nam przestrzeni fabułę 
oddziaływającą na przeżycia odbiorcy. Dla 
podkreślenia niejednoznaczności pojęcia 
„bohatera” oraz dla zapewnienia maksy-
malnego emocjonalnego zaangażowania 
samych twórców, autorom zdjęć pozosta-
wiono całkowitą swobodę w dokonywa-
nych przez nich wyborach. Dzięki temu na 
wystawie odnaleźć można portrety osób 
środowiskowo, kulturowo a nawet społecz-

nie bardzo różnorodnych, czasami zaskaku-
jących, ale zawsze nietuzinkowych. Złud-
nym byłoby jednak sądzić, że wystawione 
prace są jedynie obrazem wielobarwności 
naszej małej ojczyzny. Przedstawione w nich 
ludzkie historie i postawy prowokują widza 
do zadania sobie pytania o granice akcep-
tacji i otwartości na drugiego człowieka 
w całej jego złożoności.

Członkowie „Kadr”

Autorzy fotografii: Maria Bednarowska-
-Focht, Agnieszka Kajkowska, Janusz 
Lenart, Dariusz Madziński, Roman Oleś, 
Katarzyna Olter, Marcin Pielacha, Dariusz 
Trojanowski, Justyna Wojakiewicz

► zdjęcie grupowe

► fot. Janusz Lenart

(następna strona):
► fot. Agnieszka 
Kajkowska

► fot. Katarzyna Olter

► fot. Dariusz 
Madziński
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Andrzej Zygmuntowicz, fotograf, członek 
Związku Polskich Artystów Fotografików, 
prezes ZPAF (1991-1994) i Fundacji Konkurs 
Polskiej Fotografii Prasowej (1993-2004). 
Od 2005 roku jest przewodniczącym Rady 
Artystycznej ZPAF. Autor kilkunastu wyst-
aw indywidualnych oraz uczestnik ponad 
200 wystaw zbiorowych w Polsce i za 
granicą. Zilustrował fotograficznie wiele 
artykułów i ponad sto książek. Kurator 
wystaw, juror konkursów, autor tekstów 
dotyczących teorii fotografii: zarówno jej 
historii, jak i analizy najnowszych ten-
dencji w fotografii i nowych mediach. 
Wykładowca na Wydziale Dziennikarst-
wa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz w Collegium Civitas 
i Studium Fotografii ZPAF. Ostatnie swoje 
wystawy poświęcił przemijaniu, utracie 
anonimowości i poszukiwaniu przyjem-
ności. Prowadzi stałą poświęconą fotore-
portażowi rubrykę w magazynie „Press”.

Tematem spotkania bedzie fotokast. An-
drzej Zygmuntowicz opowie o ożywianiu 
wypowiedzi fotograficznej przez budowa-
nie na jej bazie wypowiedzi multimedial-
nej, wspieranej dźwiękiem i sekwencjami 
filmowymi, na przykładach realizacji 
autorów polskich i zagranicznych, w tym 
laureatów konkursów „World Press Photo” 
i „Pictures of the Year”.

Fotokast – fotografia 
wśród nowych mediów
Spotkanie autorskie z Andrzejem Zygmuntowiczem
 prowadzone przez Wojciecha Beszterdę

► Andrzej 
Zygmuntowicz, 
Koniecpol, 
wystawa „Podróże”

► Andrzej 
Zygmuntowicz, Dawno 
temu na Kazimierzu, 
wystawa „Trochę 
przyjemności”, Kraków

► Andrzej 
Zygmuntowicz, Widzę 
cię nieustannie, 
Lublin
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Grupa fotograficzna „Sepia” powstała 
w październiku 2010 r. w Centrum Akty-
wizacji Osób Starszych i Niepełnospraw-
nych w Pile. W maju 2011 r. instruktorem 
grupy został artysta fotografik Stanisław 
Pręgowski. Członkowie grupy swoją 
przygodę z fotografią realizują poprzez 
pogłębianie wiedzy o niej, zwiedza-
nie wystaw, dyskusje, organizowanie 
wycieczek fotograficznych połączonych 
z działaniami plenerowymi, wspólne 
i indywidualne wystawy fotografii oraz 
spotkania z fotografikami i ludźmi zafa-
scynowanymi fotografią.

Wystawa „Roztocze” jest owocem ple-
neru fotograficznego zorganizowanego 
w 2017 r. Autorami prac są: Urszula Król, 
Danuta Kubiak, Maria Bednarowska-
-Focht, Irena Paliwoda, Bożena Andrze-
jewska, Teresa Jankun, Wanda Lubińska, 
Ryszard Budnik i Wacław Stępyra. 

Wystawa liczy około 40 prac barwnych 
i czarno-białych, ukazujących piękno 
pejzażu i przyrody. 

Grupa fotograficzna „Sepia” 
„Roztocze”
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► fot. Danuta Kubiak

► fot. Maria 
Bednarowska

► fot. Wanda Lubińska
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Elżbieta Linde lata pracy w branży me-
dycznej łączyła z pasją fotografowania. 
W swoim dorobku artystycznym posiada 
wystawy fotograficzne, jest też autorką 
udokumentowanej zdjęciami publikacji 
o nieistniejącym już sierakowskim szpi-
talu położniczo-ginekologicznym oraz 
wydawcą albumu Krajobrazy życia zawie-
rającego prace jej męża śp. Ireneusza Lin-
de – członka Związku Polskich Artystów 
Fotografików i nauczyciela fotografii.

Będąc wraz z młodzieżową Orkiestrą 
Vivat! na festiwalu w Szanghaju, 
Louang i Pekinie, dokumentowała wy-
stępy polskich muzyków, a przy okazji 
fotografowała codzienne życie miejscowej 
ludności, starając się rejestrować wszelkie 
przejawy indywidualizmu coraz częściej 
ujawniające się w tym mocno skolektywi-
zowanym społeczeństwie.

Elżbieta Linde 
„Memories, czyli wspomnienia”
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Paweł Anders
„Chwała powstańcom”

Paweł Anders (ur. 1948 r.) jest krajo-
znawcą i regionalistą, związanym z PTTK. 
Szczególne miejsce w jego dorobku 
zajmuje tematyka Powstania Wielkopol-
skiego czego owocem jest m.in. książka 
zawierająca opisy miejsc pamięci z nim 
związanych. Za popularyzowanie 
zagadnień tego okresu uhonorowano go 
statuetką Dobosza Powstania Wielko-
polskiego. W 2004 r. pokazał niewielką 
część swojej fotograficznej dokumentacji 
na wystawie „Miejsca pamięci Powstania 
Wielkopolskiego”, która wielokrotnie była 
pokazywana w różnych miejscowościach 
przy okazji kolejnych rocznic patrio-
tycznego zrywu. Równocześnie w wielu 
miejscach lokalne społeczności, kultywu-
jąc pamięć o bohaterach tamtego okresu, 
tworzą nowe artefakty, a Paweł Anders 
niestrudzenie odnotowuje je w foto-
graficznym „pamiętniku”. Przypadająca 
w br. setna rocznica wybuchu powstania 
stała się pretekstem do zaprezentowania 
upamiętnień, jakie w przestrzeni publicz-
nej powstały w latach 2008-2017.

Wystawa Objazdowej Galerii Wielko-
polskiej Fotografii.

► Chodzież, Czerwonak, 
Opalenica.
W ostatnich latach 
w szeregu miejscowości 
pojawiły się 
wielkoformatowe murale 
o tematyce powstańczej, 
m.in. w Chodzieży na 
zbiorniku wody przy ul. 
Podgórnej, na remizie 
strażackiej w Czerwonaku 
i w Opalenicy na ścianie 
domu przy 
ul. 5 stycznia 24.
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Od 2013 r. Biblioteka Publiczna w Książu 
Wielkopolskim popularyzuje swój region 
w oryginalny i ciekawy sposób, wspierając 
miejscową pasjonatkę fotografii – Marle-
nę Grewling – w organizowaniu plenerów 
fotograficznych. Poprzez indywidualne 
spojrzenia każdego z uczestniczących 
w imprezie fotografów powstaje niezwy-
kła dokumentacja wiejskiej architektury, 
pejzażu terenów pozamiejskich, ale także 
popegeerowskiego życia codzienne-
go powiązanego z tradycją i historią. 
W poprzednich latach plenery odbywały 
się w Książu Wielkopolskim, Gogolewie, 
Włościejewkach, Mchach, Sebastiano-
wie i Charłubiu – wszystkie miejscowości 
leżą na terenie gminy Książ Wielkopolski. 
W tym roku plener z 9 i 10 czerwca miał 
tytuł „Przejdziem Wartę! Chrząstowo, 
Zaniemyśl i Śnieciska”. Fotograficy z całej 
Wielkopolski mieli zadanie „przeskoczyć” 
Wartę i trafić do urokliwego Zaniemyśla 
oraz wyciszonych Śniecisk. 

Na zaproszenie Marleny Grewling we 
wspólnym fotografowaniu uczestniczyło 
25 fotografów, którzy przyjechali m.in. 
ze Środy Wielkopolskiej, Wrześni, Śremu, 
Kołaczkowa, Poznania i Gniezna. Jak 
zwykle w problematykę lokalnej społecz-
ności wprowadzili miejscowi regionaliści. 
Następnie uczestnicy oddali się pracy 
twórczej. Różnorodne były techniki i spo-
soby utrwalania rzeczywistości – używano 
aparatów od otworkowych przez ana-
logowe wielko- i małoformatowe aż po 
cyfrowe. Ilu uczestników – tyle spojrzeń. 
Ile osób – tyle pomysłów. 

„Przejdziem Wartę! 
Chrząstowo, Zaniemyśl i Śnieciska”
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◄ Śnieciska, 
fot. Irena Krzeszewska 

◄ fot. Jarosław 
Krzeminski, 

Chrząstowo, 
Działania Kolektywu 

Fotograficznego 
Świetlica

◄ Zaniemyśl,
fot. Przemysław 

Tomczyk
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Śremska Grupa Fotograficzna powstała 
w styczniu 2015 r. Głównym celem, jaki 
przyświecał jej powołaniu, było wzajem-
ne poznanie się osób zafascynowanych 
fotografią, których w Śremie i okolicach 
nie brakuje. Działanie w ramach Gru-
py służy wymianie doświadczeń i uła-
twia publiczną prezentację fotografii , 
w niczym jednak nie ogranicza swobody 
twórczej oraz indywidualnych postaw 
i zainteresowań artystycznych. Grupa 
nikogo do niczego nie zmusza i niko-
go nie odrzuca: „Nie ważne, jaki masz 
sprzęt, wiedzę i umiejętności – najważ-
niejsze są chęci, dobre oko i pomysły.” 
W miarę upływu czasu i zdobywania 
doświadczeń krystalizują się indywi-
dualne style poszczególnych uczest-
ników. Nikt nie jest podobny do kogoś 
innego, każdy jest oryginałem samego 
siebie. Członkowie grupy są zawsze 
w pogotowiu i od kilku lat zjawiają się 
na wszystkich najważniejszych wyda-
rzeniach w swojej okolicy. Dokumen-
tują fotograficznie różne aspekty życia 
społecznego, tworząc kronikarski zapis 
swoich czasów. Aparatem zatrzymują tę 
chwilę... ten moment... życia i otaczającej 
ich rzeczywistości.

Autorzy: Kamil Kasprzak, Irena 
Krzeszewska, Szymon Mądry, Piotr 
Pieczykolan, Sławomir Radziejewski, 
Barbara Sokołowska, Piotr Szalony

Śremska Grupa Fotograficzna 
„Ta chwila...Ten moment...”
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► Kołobrzeg, 
fot. Piotr Szalony
 

► Roztocze, 
fot. Piotr Pieczykolan
 

► Rumunia, 
fot. Szymon Mądry

► Śrem, 
fot. Sławomir Radziejewski
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Bagna Średzkie są obszarem chro-
nionego krajobrazu, który powoła-
no w 1995 r. w celu ochrony rzadkich 
gatunków ptaków wodnych i błotnych. 
Niestety edukacyjny i turystyczny 
potencjał tego ekosystemu nie został 
wykorzystany, a działania człowieka 
prowadzone w jego ścisłym sąsiedztwie 
powodują nieodwracalne zmiany na 
terenie bagien. Narastający problem 
obszaru znajdującego się na uboczu 
coraz większego miasta, a będącego 
ostoją wodnego ptactwa ciągle pozo-
staje niezauważony. Temat ten podjęli 
członkowie Średzkiego Towarzystwa 
Fotograficznego.
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„Bagna na uboczu miasta. 
Miasto na uboczu bagien”

► fot. Maciej Frąckowiak
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Ośrodek Myśli i Czynu Fotograficznego 
Ciemnica w 2015 r. zainicjowała cykl dłu-
goterminowych działań zmierzających do 
wywołania trwałych zmian w lokalnym 
środowisku fotograficznym. Założycielom 
Ciemnicy zależy na odbudowaniu trady-
cyjnego modelu działania, odwołującego 
się do autentycznych wartości, takich jak 
wiedza, praca, wrażliwość, zaangażowa-
nie, współpraca i koleżeństwo. W swoich 
założeniach odrzucają celebrycki model 
upowszechniania fotografii, a propagują 
powrót do korzeni.

Autorzy wystawy: Bogusław Biegowski, 
Sławomir Gierczyk, Filip Fornalik, Grze-
gorz Plenzler, Iwona Stopierzyńska

„Lubię małe miasta 
i mniejsze miejscowości”
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(poprzednia strona)
◄ Filip Fornalik, 

Św. Florian, 
Grodzisk Wielkopolski, 

15.02.2017 r.

◄ Sławomir Gierczyk, 
W pierwszym rzędzie, 

Wolsztyn, 25.02.2017 r.

◄ Grzegorz Plenzler, 
Wschowa, 17.12.2016 r. 

(bieżąca strona)
◄ Iwona Stopierzyńska, 

Zbąszyń, 17.03.2018 r.

◄Bogusław Biegowski, 

Ujście, 17.12.2017 r.
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„Lubię małe miasta i mniejsze miejscowości”1
Bogusław Biegowski

Pierwsze prace powstały w końcu 2016 r. 
Najpierw była praktyka, radość wspólne-
go wyjazdu, bycia ze sobą i niespieszne-
go fotografowania. Namysł nad sensem 
wspólnych działań pojawił się później, jako 
refleksja nad wykonaną wspólnie pracą. 
Konsekwencje używania specyficznego 
sprzętu i technologii w sposób naturalny 
wyznaczyły możliwości, granicę, formę 
i poetykę obrazu. Wreszcie sens całości 
nadawały i inne ograniczenia. Ekstensywna 
i czasochłonna metoda to wielogodzinne 
wałęsanie się po miejscowości w poszuki-
waniu dobrego kadru, światła i domyka-
jącej całość chwilowej dyspozycji ducha, 
zwanej czasem wrażliwością. 

Na miejsce przyjeżdżaliśmy zawsze wcze-
śnie rano. Po ciemku rozstawialiśmy ciężki 
sprzęt i czekaliśmy na światło. Rozcho-
dziliśmy się, każdy w swoją stronę, a i tak 
w niewielkim mieście wpadaliśmy na siebie 
co chwilę. Pierwsze przymiarki i szukanie 
kadrów. Miasto powoli ożywało. Pierwsze 
w swoich zakładach pojawiały się fryzjerki, 
później inni przychodzili do swoich małych 
sklepów czy warsztatów. Co ciekawe, naj-
ważniejsze potrzeby mieszkańców zaspa-
kajane są, niezależnie od liczby ludności, 
całodobowo i sieciowo. Koło godziny dzie-
siątej, jedenastej w większych miejscowo-
ściach otwierano pierwszą, często jedyną, 
kawiarnię lub bar. W zimowe dni było to 
wybawienie. Najczęściej przed przerwą po-
wstawały najważniejsze lub czasem jedyne 
fotografie. Później bywało różnie… 

Miejsca, które odwiedziliśmy, znajdują się 
blisko Poznania i nie wyróżniają się niczym 
szczególnym. Nie zależało nam na poszu-
kiwaniu odległych niezwykłości. Wybiera-
jąc motywy do sfotografowania, staraliśmy 
się unikać poznawczego protekcjonalizmu. 
Nie koncentrowaliśmy się na wynajdowa-
niu artefaktów kulturowej inercji charak-
terystycznej dla mniejszych miejscowości, 

gdzie zmiany zachodzą zazwyczaj wolniej 
i mają swoją specyficzną dynamikę. Starali-
śmy się nie oceniać tego, co zastaliśmy, nie 
narzucać swojej perspektywy, estetycznych 
standardów czy poczucia smaku. Zależało 
nam na odczytaniu typowych cech prze-
strzeni mniejszych miejscowości, organicznej 
dynamiki architektury, niezliczonych szopek, 
przybudówek, garaży. Chcieliśmy pokazać 
trwałość, a zarazem tymczasowość mate-
rialnej substancji. Staraliśmy się uchwycić 
dialektykę ciągłych przekształceń i trwania.
Przyjmując takie podejście zdajemy sobie 
sprawę z subiektywności tej metody, tak jak 
i każdej innej. Fotografie nasze mówią chy-
ba więcej o nas samych, autorach, naszym 
odczuwaniu, doświadczaniu i rozumieniu 
miejsca; nie są wyłącznie mechanicznym 
zapisem tego, co zobaczyliśmy.

1 Tytuł zaczerpnięty ze 
słyszanej wielokrotnie 
przez autora frazy: 
„Lubię małe miasta”. 
używanej często przez 
mieszkańców dużych 
miast odwiedzających 
te mniejsze. Jest to 
najczęściej mieszanina 
paternalizmu, 
protekcjonalności 
i nostalgii za 
swojskością czy po 
prostu „mniejszą 
skalą”. Lekko 
ironiczne rozszerzenie 
o „mniejsze 
miejscowości” jest 
autorstwa Iwony 
Stopierzyńskiej.

(bieżąca strona):
► Bogusław Biegowski, 
Ujście, 17.12.2017 r.

► Grzegorz Plenzer, 
Ujście, 17.12.2017 r.

(nastpna strona):
► Iwona 
Stopierzyńska, Krzyż, 
22.04.2017 r.

► Sławomir Gierczyk, 
Neptun, Międzychód, 
21.05.2017 r.,
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Jednym z celów statutowych Średzkie-
go Towarzystwa Fotograficznego jest 
prowadzenie Powiatowego Archiwum 
Fotograficznego. Archiwum zbiera foto-
grafie i pocztówki ukazujące dzieje Środy 
Wielkopolskiej i powiatu, ich rozwój 
i życie prywatne mieszkańców.

W zbiorach PAF znajdują się między in-
nymi monidła, czyli realistyczne portrety 
namalowane na podstawie fotografii. 
Popularne od lat 50. do 70., dziś sta-
nowiące synonim kiczu, bardzo często 
zajmowały miejsce na ścianach pokoi tuż 
obok świętych obrazów. Monidła miały 
być tańszą alternatywą dla tradycyjnych 
portretów, dlatego rozpowszechniły się 
wśród mniej zamożnych warstw społecz-
nych. Najbardziej popularna wersja mo-
nidła opierała się na tradycyjnej fotografii 
czarno-białej, która farbami lub po prostu 
kredkami była wybiórczo kolorowana. 
Podkreślano głównie kolor ust, oczu 
i włosy. Monidła były głównie portretami 
ślubnymi, ale także komunijnymi.

„Monidło – portret dla ubogich”

◄ W 2013 r. w Galerii 
WBPiCAK w Poznaniu 

prezentowana była wystawa 
monideł ze zbiorów 

kolekcjonerskich wybitnych 
polskich fotografów: 

Józefa Robakowskiego, 
Andrzeja Różyckiego, 

Piotra Szczegłowa, 
Karola Jóźwiaka, Marcina 

Sudzińskiego, Ryszarda 
Karczmarskiego, Cezarego 

Łutowicza. Kuratorem 
wystawy był Jerzy Piątek. 

Fot. Ewa Salewska, 
Władysław Nielipiński
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Wystawa stanowi efekt twórczych poszukiwań 
miłośników fotografii, działających od wielu 
lat przy dawnym Trzcianeckim Domu Kultu-
ry (obecnie BPiCK). Dzieli ich różnica wieku, 
odmienne spojrzenie na świat, lecz łączy jedno 
– pasja fotografowania. 

Fotografia to dla nas język, którym obdarzylibyśmy 
nasze dusze gdybyśmy tylko nauczyli je mówić... 
Więc fotografujemy...

Od samego początku grupę prowadzi Henryk Król 
– instruktor, członek Związku Polskich Artystów 
Fotografików, kurator odbywającego się od 1995 r. 
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego 
„Portret”, laureat wielu ogólnopolskich i międzyna-
rodowych konkursów fotograficznych. Marian Fole-
rzyński zaskakuje swoimi koncepcjami; z najbardziej 
niepozornego szczegółu potrafi wydobyć interesują-
cy efekt. Małgorzata Chwalisz dzięki fotografowaniu 
dzieli się ze światem obrazami, które ją zachwycają. 
W ostatnim czasie wykonuje dużo portretów, a swo-
je prace wystawiała m.in. na wystawach indywidu-
alnych w 2017 r. w Poznaniu („Kobieta”) czy w 2016 r. 
w Trzciance („Oblicza”). Tomasz Buszka pochodzi 
z Piły, miłość do fotografii zaszczepił również córce. 
Jest laureatem konkursu „Portret” oraz „Między 
Drawą a Notecią”. Agata Buszka, choć reprezentuje 
najmłodsze pokolenie, ma już na swoim koncie 
zwycięstwa w ogólnopolskich konkursach. Jej prace 
charakteryzuje dojrzałość i duża świadomość kadru.

„Trzy pokolenia - jedna droga”
T
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▲ (od lewej) Tomasz Buszka, Agata Buszka, 
Marian Folerzyński, Henryk Król, Małgorzata Chwalisz

▲ (od góry) fot. Marian Folerzyński, Tomasz Buszka
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T
Gmina Trzemeszno ma wybitnie rolniczy 
charakter. Większość powierzchni gminy 
zajmują pola uprawne, malowniczo 
otoczone morenowym pejzażem. Fo-
tografowie skupieni wokół Pracowni na 
Jana w cyklu fotografii wykonanych przy 
użyciu aparatów otworkowych pokazują 
ten rolniczy charakter regionu. 
Pracownia na Jana istnieje od 2014 r. 
Wcześniej w Domu Kultury w Trze-
mesznie były prowadzone regularne 
zajęcia w ciemni fotograficznej, kursy 
dla młodzieży i akcje w plenerze. Eta-
towym instruktorem jest tutaj Marceli 
Konieczny, który zebrał grupę zapaleń-
ców zafascynowanych sentymentalnym 
światem tradycyjnej fotografii. Wspólnie 
organizują spacery z własnoręcznie zbu-
dowanymi aparatami otworkowymi lub 
wielkoformatowym; spokój i skupienie 
dają im frajdę. A jeszcze większą przy-
jemność przynosi namacalność materii 
fotograficznej i rzemieślnicze dłubanie 
przy obróbce zdjęć.

Autorzy zdjęć: Daniela Bodda, Marceli 
Konieczny, Piotr Talaga, Maciej Walda, 
Zbigniew Witryk

„Pejzaż wiejski”
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▲ fot. Marceli Konieczny
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Grażyna Banaszkiewicz (ur. 1953 r.) to reży-
ser telewizyjnych filmów dokumentalnych 
i programów poetyckich, poetka, dziennikar-
ka, fotograf. Publikowała autorskie rozmowy 
z ludźmi kultury, sztuki i nauki w magazynie 
ilustrowanym „Tydzień”. Współtworzyła tygo-
dnik „Wprost”. W latach 1979-2011 związana 
z TVP S.A. Śledzi artystyczne wydarzenia w kraju 
i za granicą (dla magazynu „Sztuka.pl” była 
wieloletnią korespondentką z Biennale Sztuki 
i Biennale Architektury w Wenecji). Publikuje na 
Naturalnie.com.pl i Polskacanada.com, a także 
na łamach „Wyspy. Kwartalnika Literackiego”. 
Jest autorką tomików poetyckich: Poszukiwanie, 
Mężczyźni od których umieramy, Własne-cudze 
życie, Wyznania, Świat bez pomysłu i reżyserem 
kilkudziesięciu obrazów dokumentalnych 
o wybitnych twórcach polskiej kultury i nauki, 
na przykład o: Kazimierze Iłłakowiczównie, 
Stanisławie Grochowiaku, Halinie Poświa-
towskiej, ks. Janie Twardowskim, Krzysztofie 
Zanussim, Krzysztofie Kieślowskim, Edwar-
dzie Dwurniku, Ryszardzie Krynickim i prof. 
Władysławie Orliczu. Zrealizowała też filmy 
The Meeting: FLUXUS oraz Szaleńcy na wolności 
o międzynarodowej interdyscyplinarnej grupie 
artystycznej „Fluxus”, która w latach 60. XX w. 
zrewolucjonizowała światową sztukę. Członek 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Zdjęcia z cyklu „Ludzie sztuki” nie były 
realizowane sesyjnie, ale w trakcie różnych 
artystycznych czy towarzyskich wydarzeń, 
albo i przypadkowych spotkań tak w kraju, 
jak i za granicą. Niemniej fotografie niosą 
w sobie charakterystyczny rys poszczegól-
nych postaci, są ich portretami. Wystawie 
towarzyszy film dokumentalny o ludziach 
sztuki wywodzących się z legendarnego ruchu 
„Fluxus” – „Szaleńcy na wolności”.

Grażyna Banaszkiewicz 
„Ludzie sztuki”

▲ Julia Hartwig, fot. Grażyna Banaszkiewicz

▲ Ryosuke Suho, fot. Grażyna Banaszkiewicz
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Marek Noniewicz (ur. 1971 r.) zdobył 
wykształcenie w specjalności biolo-
gia środowiskowa na wydziale Biologii 
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 1. Absolwent studiów 
fotograficznych Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu i Ludowego Konserwatorium 
w Ostrawie. W latach 1997-2001 pracował 
w Katedrze Fotografii ASP w Poznaniu 
jako technolog. Zdobył doświadczenie 
kuratorskie, prowadząc niezależną galerię 
fotografii Prusa 2/9 w Poznaniu. Jako 
kurator współpracował również z Galerią 
Miejską Arsenał w Poznaniu, Muzeum 
Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego 
i Galerią Miejską BWA w Bydgoszczy.
Organizator licznych warsztatów i edu-
kacyjnych projektów fotograficznych 
w zakresie fotografii otworkowej, technik 
historycznych w fotografii, fotografii 
współczesnej. Prowadził zajęcia m.in. 
w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 
i w Trójmiejskiej Szkole Fotografii. 

Obecnie jako freelancer współpracuje z Pra-
cownią Fotografii Spółdzielni Socjalnej „Art 
Deco” w Bydgoszczy. Od 2016 r. jest kusto-
szem Muzeum Fotografii w Bydgoszczy.

Stypendysta Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego i Urzędu Miasta 
Bydgoszcz. Zrealizował wiele wystaw 
indywidualnych i zbiorowych. Jego prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych i in-
stytucjonalnych. Prowadzi autorski blog: 
mareknoniewicz.blogspot.com. 

To konfiguracja serii fotografii powsta-
łych w latach 2004-2018. Ich wspól-
nym mianownikiem jest zakotwiczenie 
w materialności, której rodowód sięga 

Marek Noniewicz 
„Pencil of light”

XVI-wiecznej alchemii. Proces i przeobraże-
nia to podstawowe elementy, które nadają 
kształt i które znajdują swoją ciągłość 
w rzeczywistości pozafotograficznej, forma 
bowiem to zawsze stan przejściowy.

Odwołujące się do tradycji dokumen-
tu „Granice” to cykl otwarty. Kierując się 
obserwacją rzeczywistości i intuicją, reje-
struję miejsca, w których wytwory ludzkiej 
aktywności poddają się entropii, są w stanie 
ciągłego przeobrażenia. Są to też miejsca 
które zwyczajnie lubię, przepełnione echem 
dawnych obecności i działań.

A tribute to Fox Talbot to seria odbitek solnych 
stykowych kopii motywów organicznych. Mają 
one w sobie coś z metafizyki powtórzenia. 
Utrwalony to niemal najpierwotniejszą formą 
światłoczułości liść, to cytat z samej natury. 
Inspiracją są z pewnością prace Foxa Talbota, 
na równi z fascynacją skamieniałymi formami 
roślinnymi pochodzącymi sprzed czterech milio-
nów lat. Ich kontynuacja to Drawn with a light 
bulb, seria fotografii, w której kolekcje form 
organicznych poddawane są świetlno-fotoche-
micznym zabiegom, a rezultatem jest obraz.
Najnowsza seria, która zarazem dała tytuł 
całości wystawy, Pencil of light to zapis 
obserwacji światła w najbliższym otocze-
niu, to rodzaj medytacji z wykorzystaniem 
obrazu fotograficznego.

W obszarze mojej aktywności znajduje się 
głównie fotografia, choć coraz częściej myślę, 
że interesuje mnie światłoczułość, zarówno 
ta naturalna, jak i sztuczna, bo też trudno 
dokładnie postawić granice. Jestem przeko-
nany, że sposób zapisu odzwierciedla proces 
myślenia o obrazie i jego recepcję; stąd też 
częściej sięgam po techniki historyczne i eks-

1 Obecnie istnieją 
oddzielnie: Wydział 
Biologii i Ochrony 
Środowiska oraz 
Wydział Nauk 
o Ziemi.

► cykl Drawn with 
a light bulb 
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perymentalne czy efemeryczne formy zapisu, 
traktując je jako rodzaj klucza do języka 
natury. Staram się ożywić mit próbuję znaleźć 
dla niego współczesny kontekst. Nieodwra-
calność i nieustanne przeobrażenia procesów 
srebrowych są w jakiś sposób tożsame ze 
zmiennością świata przyrody. To, co staram się 
rejestrować, to przebieg tych zmian.Istotnym 
elementem mojej pracy jest również działal-
ność edukatorska, traktowana na równi z ak-
tywnością artystyczną. Działania podejmo-
wane na tej płaszczyźnie to przede wszystkim 
współpraca przy projektach Lato w Teatrze 
oraz realizacja projektów warsztatowo-edu-
kacyjnych w ramach innych programów. 

Marek Noniewicz
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Wystawa pokonkursowa 
„Wakacje w Obiektywie”

Aby wziąć udział w VII Konkursie Fo-
tograficznym „Wakacje w Obiektywie 
2018” wystarczyło przesłać do redakcji 
„Głosu Wągrowieckiego” co najmniej 
jedno zdjęcie wykonane podczas 
tegorocznego lata. Organizator – 
redakcja „Głosu Wągrowieckiego” – 
zaprosił do udziału amatorów foto-
grafii zamieszkałych w Wielkopolsce, 
nie ograniczając ich w kwestii miejsca 
wykonania fotografii.

Terminarz konkursu uniemożliwia 
podanie jego wyników, dlatego obok 
publikujemy najciekawsze zdjęcia ubie-
głorocznej VI edycji.

◄ fot. Kornelia Bolewicz

◄ I nagroda –
fot. Patrycja Stachowiak, 
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FOTSPOT 
„Płaszczyzny wspólne. Prolog”
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„Płaszczyzny wspólne” to projekt 
przekrojowy portretujący małe mia-
sta i miasteczka Wielkopolski: ich 
przestrzeń, społeczność, bohaterów 
lokalnych historii. Tworzące się relacje 
w kontekście regionu, ale i odradzającej 
się tożsamości lokalnej to płaszczyzna, 
którą fotografowie FOTSPOT stopniowo 
odkrywają, by podzielić się nią z od-
biorcami.

Nie budujemy obrazu Wielkopolski przez 
pryzmat czasu czy schematycznych foto-
reportaży, pozwalamy sobie na refleksję 
i wędrówkę pomiędzy nienapisanymi jesz-
cze historiami, które czasem bez większe-
go planu budują obraz naszych małych 
ojczyzn – z marzeń, planów oraz ciężkiej 
pracy. Odkrywamy Wielkopolskę oczami 
mieszkańców, ich wspomnień, sekretów, 
drogowskazów codzienności.

FOTSPOT

W realizacji projektu bierze udział 6 foto-
grafów: Kamil Figas, Anka Gregorczyk, Tytus 
Grodzicki, Łukasz Szamałek, Karol Szymko-
wiak, Marek Zakrzewski. Jest współfinan-
sowana ze środków Województwa Wielko-
polskiego.

Strona internetowa: 
www.fotspot.pl/plaszczyzny-wspolne
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(poprzednia strona):
► fot. Kamil Figas

► fot. Marek 
Zakrzewski,
Podrzecze

(bieżąca strona)
► fot. Karol 
Szymkowiak, 
Chodzież

▼ fot. Łukasz 
Szamałek

▼ fot. Anna 
Gregorczyk, 
Pobiedziska
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Klub „Moment”
„Odbicia”

Fotografia powstaje między innymi dzięki 
odbiciu się światła od danego przed-
miotu lub człowieka. W ciemni odbijamy 
swój negatyw na papier; nie przypad-
kiem mówi się – robimy odbitkę. Można 
śmiało powiedzieć, że sama fotografia, 
jako szeroko pojęta sztuka oraz proces 
techniczny, ma w sobie bardzo dużo form 
odbić i już w samym tworzeniu obrazu za 
pomocą narzędzi, jakimi są aparat i ma-
teriał światłoczuły, pojawiają się pierw-
sze odbicia rejestrowanej przestrzeni.

W życiu codziennym napotykamy dosłow-
nie wszędzie nasze odbicia, czy to w na-
turalnych zwierciadłach, jak choćby kałuża 
na ulicy, czy tych wymyślonych przez czło-
wieka, jak lustro w łazience. Spacerując po 
mieście, widzimy odbicia w oknach do-
mów, w witrynach sklepowych, na karoserii 
aut. To są tak zwane „zwierciadła oswo-
jone”, przestrzenne, publiczne, w których 
nie wszyscy są zdolni zobaczyć coś więcej. 
Również lustra, które posiadamy w do-
mach, należą do „zwierciadeł oswojonych” 
i są nam najbliższe jako nie tylko przed-
miot naszej codzienności, ale też odbicie 
naszego czasu, odbicie przemijania, odbicie 
intymne. To w nich możemy zobaczyć tak 
zwane zwierciadła duszy, nasze oczy.

Istnieją jednak odbicia nie tak oczywi-
ste, jakimi na co dzień się otaczamy. My, 
ludzie, jesteśmy jak lustra, w których od-
bijają się nasze czyny i czyny innych ludzi, 
odbijają się wydarzenia, które nas do-
tknęły, odbijają się historie naszego życia. 
Na naszym „ciele z lustra” odnajdziemy 
tatuaże, siniaki, zadrapania, blizny, defor-
macje, ubytki i są to odbicia chwilowe lub 
stałe, którymi obdarowało nas życie.

Inne przykłady odbić można odnaleźć 
w literaturze mitu, filozofii, czy nawet psy-
chiatrii. Lustra i odbicia jako stany naszej 
świadomości, metafizyczny symbol nasze-
go Ja, refleksy myśli i uczuć. W wielu opi-
sach z dziedziny filozofii spotykamy swoje 
odbicie podczas wędrówki do wnętrza; 
napotykamy lustro, w którym widzimy sie-
bie samego czy swojego sobowtóra. Owe 
spotkania pozwalają nam poznać lepiej 
samych siebie oraz zdobywać ukrytą wie-
dzę z naszej podświadomości czy nawet 
z innego wymiaru, świata niematerialnego. 
W takich spotkaniach możemy również 
odkryć swoje mroczne odbicie, ujrzeć 
ciemną stronę, jaką posiadamy, zobaczyć 
siebie z dwóch stron zwierciadła.

W wielu mitach lustro jest symbo-
lem bóstw i życia pozagrobowego, jest 
przejściem do innego świata, jest zwier-
ciadłem, dzięki, któremu możemy ujrzeć 
świat zmarłych. Lustro w starożytności 
występowało jako atrybut wierzeń doty-
czących płodności, życia i śmierci. Zwier-
ciadło jest również symbolem pojawia-
jącym się w różnych religiach, chociażby 
w sutrach. W medycynie psychiatrycznej 
możemy spotkać takie zaburzenia jak 
objaw lustra, czy dysmorfofobia. Dla 
ludzi nimi dotkniętych odbicie w lustrze 
może być ciągłym poznawaniem siebie na 
nowo, odzyskiwaniem pamięci, poczu-
ciem obcości, czy koszmarem związanym 
z brakiem akceptacji swojego wglądu. 
W obecnym świecie „czarnych luster” 
smartfonów objawiło się nowe zaburze-
nie psychiczne – selfitis, czyli obsesyjne 
robienie sobie zdjęć (tak zwanego selfie), 
spowodowane brakiem pewności siebie 
i pragnieniem dopasowania się do innych.
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Jesteśmy od zawsze otoczeni lustrami 
i odbiciami, gdziekolwiek byśmy nie byli 
i czegokolwiek byśmy nie robili. Lustra-
mi świata rzeczywistego, namacalnego, 
w których się przeglądamy każdego dnia, 
często nie zwracając na to uwagi, po „lustra 
wewnętrzne”, jakie się kryją w umyśle, 
odbicia metafizyczne, które w sobie nosimy, 
które tworzą nas takimi, jakimi jesteśmy. Od 
czasów starożytnych mitów i literatury po 
obecne dni, w których najczęściej nasze twa-
rze odbijają się w magicznym lusterku, jakim 
jest smartfon. Wszędzie widzimy człowieka, 
widzimy siebie, nasze życia w odbiciach.

Fotografia – ten kawałek papieru, na który 
patrzysz – czy może być lustrem? Może! 
Spójrz na ten światłoczuły materiał jak na 
lustro, w którym odbiła się rzeczywistość, 
jakieś miejsce, jakieś życie, jakieś myśli, 
jakaś historia. Fotografia, papier trzymany 
w dłoniach, papier, na który patrzysz jak 
w lustro pamięci.

Autorzy tego projektu w swoich zestawach 
zmierzyli się z szeroko pojętą teorią odbić, 
podchodząc do luster codzienności czy prze-
chodząc przez te symboliczne w celu uzyskania 
swoich opowieści. Cztery różne lustra, cztery 
różne odbicia, cztery różne historie.

Piotr Nowak

Katarzyna Kuchowicz Sobowtór
W wierzeniach mitycznych postać, która jest 
naszym lustrzanym odbiciem lecz w środku 
różni się od nas pod każdym względem. Jest 
ona zazwyczaj ucieleśnieniem ciemności 
i zła, które występuje w każdym z nas. 

Piotr Merda Zwierciadło

Moc sprawcza lustra.

Odbija mi na granicy dwóch światów,
a światło zwierciadła odkrywa moje ciemne 
strony,
rozświetla krętą i urwistą ścieżkę w dolinie,
którą podążam do mojego Everestu.
Po tej i po tamtej stronie.
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Piotr Nowak Kontrlustra
Wszystko, na co patrzymy, co spotykamy, 
z czym mamy do czynienia jest odbiciem 
naszych czynów. Obrazy, które widzimy 
każdego dnia możemy śmiało uznać za 
lustra naszego istnienia. Nie tylko ludzie 
są jak lustra, nie tylko ich oczy są tak 
zwanymi zwierciadłami duszy, nie tylko 
kawałek szkła jest lustrem, w którym 
widzimy swoją twarz. Każde miejsce za-
trzymane w kadrze może stać się lustrem, 
które odbija czyjeś życie, historię, uczu-
cia, istnienie. Każde lustro posiada swoje 
kontrlustro, które jest nie tyle przeciw-
nością w swojej formie, a przestrzenią 
dla nieistnienia. Fotografie tworzą duety. 
Jedna z nich jest lustrem odbijającym 
rzeczywistość, w której zamrożona jest 
teraźniejszość, druga z nich jest kon-
trlustrem, które ukazuje nieistnienie 
danego przedmiotu lub człowieka w tej 
samej przestrzeni. Można by stwierdzić, 
że kontrlustro ma za zadanie pokazy-
wać przemijanie, znikanie, ulotność czy 
nawet nieobecność, jednak nie jesteśmy 
wstanie określić, czy mamy do czynienia 
z przeszłością, czy przyszłością względem 
pierwszej fotografii – lustra.

Nie ma „jest” bez „nie jest”; nie ma „nie 
jest” bez „jest”. 

E.S. 

Aleksandra Schoen Odbicia życia
Ludzkie ciało jest jak książka, jest jak 
gazeta dostarczająca informacji, jest 
jak lustro, w którym odbija się osobista 
historia. W lustrze naszego ciała może-
my zobaczyć wszystkie nasze decyzje, 
sytuacje, które nas spotkały, ślady prze-
szłości, które ciągle ją nam przypomi-
nają. Oparzenia, stłuczenia, zadrapania, 
siniaki, złamania, ubytki, blizny, defor-
macje – to ciało jako pierwsze mówi nam 
o człowieku. Odbijamy się pomiędzy wy-
darzeniami, zostawiając na swoim ciele 
widoczne zapiski naszych doświadczeń, 
które z czasem najczęściej bolą nadal, już 
nie fizycznie.

◄Katarzyna Kuchowicz,
Sobowtór

 
▼Piotr Nowak, 

Kontrlustro 
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◄ Piotr Merda,
Zwierciadło 

◄▼ Aleksandra Schoen,
Odbicia życia 



172

W

Inspiracją do napisania artykułu była 
początkowo chęć ustalenia roku wykona-
nia fotografii moich dziadków i bliższego 
poznania postaci ich autora – Szymona 
Furmanka, pierwszego polskiego fotografa 
we Wrześni. W miarę przyrastania zebra-
nych przeze mnie materiałów źródłowych 
uznałem, że warta przedstawienia jest 
historia kolejnych pokoleń fotografów 
z rodziny Furmanków. 

Posiadam dwa zdjęcia autorstwa Szymona 
Furmanka. Na pierwszym z nich znajduje się 
moja babcia Marianna Budzyńska, z domu 
Czerniak, urodzona w 1885 r. w Sokolni-
kach (powiat wrzesiński). Na ręku trzyma 
pierworodnego syna Stanisława, który 
urodził się 17.04.1905 r. Ze względu na wiek 
dziecka można przyjąć, że zdjęcie z pewno-
ścią wykonane zostało w tym samym roku. 
(...) Drugie ze wspomnianych na początku 
zdjęć przedstawia mojego dziadka – Józefa 
Budzyńskiego rodem z Kaczanowa 
(powiat wrzesiński). Kartonik, na który zo-
stało naklejone, posiada zupełnie inną szatę 
graficzną. Już wstępne oględziny wykazały, 
że wykonane zostało ono latem w ogrodzie. 
Przyglądając się dłoniom dziadka zauwa-
żyłem, że nie ma na nich obrączki. Wobec 
tego fotografia prawdopodobnie wykonana 
została przed listopadem 1903 r., ponieważ 
ślubował on 9.11.1903 r. w parafii Sokolniki. 

Dalsze poszukiwania wiązały się z przepro-
wadzeniem swoistego śledztwa dotyczące-
go samej osoby Szymona Furmanka i jego 
zakładu fotograficznego. W jego wyniku 
ustaliłem, że Szymon Furmanek urodził się 

Rodzina fotografów Furmanków
Od Szymona z Wrześni – autora zdjęć moich 
dziadków – do Dawida – fotografika z Nowego Sącza
Andrzej Budzyński
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19.10.1867 r. we wsi Przymiarki koło Sulę-
cina w gminie Krzykosy (powiat średzki). 
Został ochrzczony 27 dnia tegoż miesiąca 
w parafii Solec w tym samym powiecie. 
Jego ojcem był robotnik Franciszek Fur-
manek, a matką Marianna z domu Pawlak. 
(...) W wieku 19 lat opuścił dom rodzinny 
i od 9.02.1886 r. mieszkał w Poznaniu. Do 
poznańskiej kartoteki ewidencji ludności 
wpisany został jako szewc. (...) Wykonu-
jąc drobne naprawy zbierał pieniądze na 
wyjazd. W dniu 22.08.1892 r. udał się do 
Berlina, gdzie spędził następne trzy lata. 
Tam zapewne podjął decyzję o zmianie 
zawodu na zegarmistrza i fotografa. Po po-
wrocie z Berlina w maju 1895 r. zamieszkał 
w Obrzycku. Już we wrześniu tego samego 
roku udał się na krótko znów do Niemiec, 
tym razem do Lipska. Po kilku miesiącach, 
na przełomie lat 1895 i 1896 przybył do 
Wrześni. (...)

Początek działalności w dziedzinie fotogra-
fii rozpoczął Szymon Furmanek we Wrze-
śni przy ul. Miłosławskiej. W miejscowym 
Kreisblacie z dnia 30.09.1898 r. ukazał się 
anons o wykonywaniu przez niego usług 
zegarmistrzowskich i fotograficznych¹.
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom klien-
tów spoza Wrześni, fotograf wykony-
wał również swoje usługi w Miłosławiu 
(powiat wrzesiński). Tak było na przykład 
w 1899 r., gdy w domu Stanisława Wro-
niewicza – dyrektora Banku Ludowego 
w Miłosławiu, restauratora i właściciela 
hotelu „Pod Białym Orłem” – w dniach 
25 i 26 lipca oraz w sierpniu robił zdjęcia 
tamtejszym mieszkańcom². 

Już wtedy dbał o najwyższą jakość usług, 
planując zatrudnienie „retuszerki do-
brze znającej retusze negativ i positiv”³. 
Swój pierwszy nowo wybudowany zakład 
otworzył w dniu 1.04.1900 r. we Wrześni 
przy ul. Poznańskiej 94, w nieistniejącym 
już dziś domu Augusta Sabiersa i jego żony 
Pauliny z domu Kruger⁴ (po zmianie nume-
racji w 1911 r. budynek oznaczono numerem 
19, obecnie jest to ul. Jana Pawła II). (...)

W maju 1901 r. rozpoczął się w katolickiej 
szkole we Wrześni powszechnie znany strajk 
szkolny⁵. Wydarzenia te stały się tematem 
fotografii i kart pocztowych wykonywanych 
w tym czasie przez Szymona Furmanka. 
Każdy uczestnik pragnął mieć pamiątkę 
tych dni oraz toczącego się po nich procesu. 
Zainteresowanie zdjęciami przerosło ocze-
kiwania ich twórcy. Zamówienia w atelier 
składali Polacy ze wszystkich trzech zabo-
rów. Skłoniło to Furmanka do wydania fo-
tografii w formie pocztówek. Ich wykonanie 
zlecił niemieckiej drukarni w Koburgu. Pier-
wotnie wyprodukowano 2000 sztuk, które 
rozeszły się w ciągu czterech dni. Widząc 
tak wielki popyt, autor zdjęć ponownie 
zamówił w drukarni w Koburgu wykonanie 
kolejnych 15 000 kart. Proceder uprawia-
ny przez fotografa został uznany przez 
Niemców za wystarczająco poważny, by do 
akcji wkroczyła policja. Już z początkiem 
stycznia 1902 r. przeprowadziła ona rewizję 
w zakładzie fotograficznym i prywatnym 
mieszkaniu Furmanka, konfiskując ponad 
15 000 pocztówek ilustrujących wydarzenia 
wrzesińskie. W konsekwencji podczas to-
czącego się w gnieźnieńskim sądzie procesu 
uczestników strajku, prokurator Langer na-
zwał Szymona Furmanka agitatorem, który 
wykorzystał sensacyjny materiał polityczny 
dla podburzania społeczeństwa polskiego 
przeciwko władzom pruskim. Po trwającej 
przeszło godzinę naradzie trybunał skazał 
fotografa na 200 marek grzywny z możli-
wością zamiany na 40 dni więzienia⁶. (...)

Zakład „Apollo” w kwietniu 1908 r. posze-
rzył swoją działalność o sprzedaż telefonów 
i płyt gramofonowych7. W dniu 17.04.1909 r. 
firma ogłosiła, iż przyjmie panienki dla wy-
uczenia zawodu fotografa8.
 
Szymon Furmanek, mieszkając już w Ostro-
wie Wielkopolskim, 5.01.1910 r. daje ogło-
szenie do gazety o zamiarze sprzedania 
zakładu we Wrześni9. Do transakcji dochodzi 
prawdopodobnie wiosną, bo już 14.05.1910 r. 
ukazała się informacja, że Szymon Furmanek 
sprzedał Rafałowi Wiertelorzowi swój zakład 
mieszczący się przy ul. Zamkowej 25010. 

¹ „Wreschener Stadt 
und Kreisblatt“, 

30.04.1898 r., nr 37.

² Wreschener Stadt 
und Kreisblatt“, 

22.07.1899 r., nr 60 
oraz „Wreschener 

Stadt und Kreisblatt“, 
12.08.1899 r., nr 66.

³ „Postęp”, 10.10.1899 
r., nr 231.

⁴ Wreschener Stadt 
und Kreissblatt“, 

28.03.1900 r., nr 25.

⁵ Skorupa Ewa, 
Polskie symbole 
kulturowe przed 

sądem pruskim 1871-
1914: O podburzanie 

do gwałtów..., 
Universitas, Kraków 

2004.

⁶ Tamże.

⁷ „Wreschener Stadt 
und Kreissblatt“, 

25.04.1908 r., nr 49.

⁸ „Wreschener Stadt 
und Kreissblatt“, 

17.04.1905 r., nr 45.

⁹ „Postęp”, 5.01.1910 r., 
nr 4.

10 „Wreschener Stadt 
und Kreissblatt”, 

14.05.1910 r., nr 58.
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Następnie 8 maja nowy właściciel podjął 
w nim swoją działalność. Wzmianki o ate-
lier „Apollo” ukazywały się nadal w prasie 
do 30.12.1911 r. Wtedy też nastąpiła zmiana 
numeracji domów i zakład otrzymał nowy 
adres – ul. Zamkowa 1011, a prowadzący za-
kład fotograficzny od lat międzywojennych 
Franciszek Włosik jeszcze w 1937 r. podaje 
dawną nazwę zakładu „Apollo”12.

W 1909 r. Szymon Furmanek wraz żoną 
Jadwigą i dziećmi Bolesławem i Eugenią 
przeprowadził się do Ostrowa Wielkopol-
skiego. Początkowo jego zakład mieścił się 
przy ul. Kolejowej 17, gdzie rodzina posia-
dała dom z ogrodem i dobrze prosperującą 
restauracją13. (...) Od 5.04.1911 r. do 1940 r. 
jego zakład „Foto-Ilona” znajdował się 
przy ul. Kolejowej 23 (później Gen. Świer-
czewskiego 23)14. (...) Szymon Furmanek 
zmarł 15.02.1915 r. (miejsca jego zgonu 
i pochówku nie są znane)15.

I na koniec rozwiązanie zagadki dotyczącej 
czasu wykonania fotografii mojego dziadka. 
Jego bliski kuzyn – Jan Budzyński, właściciel 
gościńca w Kaczanowie pod Wrześnią, który 
tam (podobnie jak mój dziadek) mieszkał 
– urządził 16.06 1901 r. zabawę z tańcami 
w ogrodzie swojego teścia Radkego16. Za-
równo historia zakładu jak i anons prasowy 
wskazuje więc na to, że zdjęcie zostało 
wykonane tego właśnie dnia.

Cały artykuł ukazał się w 2017 r. w zeszycie IV „Museionu 

Wrzesińskego”. Autor opisuje w nim dalsze losy fotograficznej 

rodziny Szymona Furmanka, którą losy rzuciły do Nowego 

Sącza, gdzie: „(...) Zakład Furmanków istnieje nadal i cieszy 

się niesłabnącą sympatią nowosądeczan. Właściciel 

unowocześnia swój warsztat i rozwija działalność artystyczną”. 

(przypis i skróty tekstu WN)

11 „Wreschener Stadt 
und Kreissblatt”, 
30.12.1911 r., nr 154.

12 „Orędownik 
Wrzesiński”, 

11.03.1937 r.,nr 29.

13 „Postęp”, 22.05.1909 r., 
nr 115.

14 APK, Akta miasta 
Ostrowa 

15 APK, Gmina Ostrów 
Wielkopolski, „Księga 
kontroli ruchu 
ludności”, sygn. 1385.

16 „Wreschener Stadt 
und Kreissblatt”, 
15.06.1901 r., nr 50.
515 Wielkopolskiego, 
sygn. 77.
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„Dagegrafia 
Macieja Mańkowskiego”
Marek Chojnacki

Maciej Mańkowski debiutował w foto-
grafii na początku lat 70. Przez wiele lat 
zajmował się działalnością dziennikar-
ską, propagując światową fotografię na 
łamach pism ilustrowanych. W latach 70. 
i 80. pracował w Telewizji Polskiej jako 
operator i realizator obrazu. Pracował 
również jako redaktor graficzny. W la-
tach 90. wykładał fotografię reklamową 
w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 
Od roku 1985 jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Fotografików. Brał udział 
w wielu wystawach krajowych i zagra-
nicznych. Jest laureatem znaczących 
konkursów fotograficznych. Był kurato-
rem międzynarodowych wystaw fotografii 
użytkowej. Od wielu lat realizuje projekty 
komercyjne i fotografię autorską w studio 
Maciej Mańkowski Photo Design.

Są artyści, których twórczość łączy sztukę 
produkcji ze sztuką własnej, indywidulnej 
ekspresji. Artyści ci zazwyczaj inspirują 
się osiągnięciami technicznymi minio-
nych epok po to właśnie, aby z dzisiej-
szej, współczesnej perspektywy wskazać 
na niezmienne motywy działania arty-
stycznego, czyli ciekawość, wrażliwość 
i cierpliwość w poszukiwaniu właściwej 
formy i treści dzieła. Najnowsza kolekcja 
dzieł Macieja Mańkowskiego otwiera 
przed nami doświadczenia artystyczne 
z kręgu tak zakładanej inspiracji. 
Nazwa najnowszej kolekcji Macieja Mań-
kowskiego nawiązuje do historycznego 
wynalazku o nazwie dagerotyp. Dzień, 
w którym dagerotypy ujrzały światło 
dzienne, rzeczywiście musiał być dniem 
a nie późnym wieczorem, ponieważ 
w 1839 r. nie znano jeszcze oświetlenia 
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elektrycznego. Wszyscy goście, którzy 
zjawili się w Akademii Nauk i Akademii 
Sztuk Pięknych w Paryżu na publicz-
ną prezentację nowego wynalazku, 
nie byli proszeni o „nierobienie zdjęć 
i wyłączenie telefonów”, ponieważ 
wynalazca telefonu Alexander Graham 
Bell urodził się… osiem lat później. 
Zatem całkiem spokojnie podziwiano 
unikatowe obrazy, pierwsze fotografie, 
których nazwa – dagerotypy – wzię-
ła się od nazwiska twórcy pomysłu 
Louisa Jacques’a Daguerre’a.

Co możemy powiedzieć o tym artyście 
z przeszłości? Na pewno był cierpliwym 
i spokojnym człowiekiem, skoro proces 
naświetlania płyty trwał ponad osiem 
godzin. Musiał też być skłonny do 
eksperymentów artystycznych, skoro 
jako zawodowy scenograf operowy 
zdecydował się zająć czymś innym 
niż dotychczas. Wreszcie można się 
domyślać, że skoro jego wynalazek nie 
dawał możliwości powielania obrazów, 
miał przekonanie o swojej odrębności 
w uprawianej dyscyplinie sztuki. Te trzy 
cechy artystyczne: cierpliwość, cieka-
wość i odrębność w jakiś niezbadany, 
metafizyczny sposób, po 170 latach, 
kulturowo odziedziczył Maciej Mań-
kowski, wybierając technikę tworzenia 
dagerotypów inaczej jako znak kolej-
nego etapu swojej twórczości. 

Zanurzenie w dawnej estetyce ma 
charakter mentalny. Maciej Mańkow-
ski zawsze wybierał i nadal wybie-
ra ten rodzaj trudu artystycznego, 
który w ostatecznym kształcie obrazu 
przekłada się na jedną, ciekawą myśl. 
W prezentowanej kolekcji na plan 
pierwszy wybija się ta o prawach koloru 
zamkniętego w zbliżeniu ciał natury. 
Barwy owadzich skrzydeł czy powłok 
przybliżonych obiektywem są imponu-
jące. Ale natura – o czym przekonuje 
nas Maciej Mańkowski – jest ulotna, 
lubi w swoich emanacjach pojawiać 

się i znikać, błyszczeć, a za chwilę mato-
wieć. Owady występujące na scenie natury 
wabią, walczą, dokonują metamorfoz, 
dojrzewają i giną. Czy na pewno giną? 
A może pozostawiają po sobie ślad swoich 
emanacji? Właśnie na obrazach, które 
utrwalają ich symetryczny, barwny i przej-
mująco dokładny odcisk życia? 

Maciej Mańkowski w kolekcji „Dagegrafii” 
ukazuje również ciała ludzkie. Mówią one 
o tym, jak się czuje ciało przygotowywane 
do wyjścia na scenę życia. Ważne jest zbli-
żenie. Z kompozycji skupionej na detalu 
powstaje charakteryzacja. Odkryta w na-
turze, wykorzystana w kulturze. Zbliżamy 
się do trzeciej dekady XXI wieku. Będziemy 
w niej obchodzić stulecie istnienia takich 
wynalazków jak fotokopiarka i obraz 
telewizyjny. Patrząc dzisiaj na „Dagegrafię” 
Macieja Mańkowskiego możemy spodzie-
wać się fali kolejnych inspiracji arty-
stycznych tego artysty. Wszyscy jesteśmy 
zgodni, że żyjemy w kulturze obrazów. Po 
obejrzeniu dzieł Macieja Mańkowskie-
go, wiemy, że epoka fotografii sięga dalej 
i głębiej, wyraża więcej niż potrafimy na co 
dzień świadomie przyjąć i objąć refleksją. 
Dlatego bezwzględnie potrzebni nam są 
tacy artyści jak Maciej Mańkowski. Jego 
dzieła zatrzymują. Dzięki jego sztuce za-
uważamy, że mijamy fotografie, które dziś 
wyglądają inaczej niż wczoraj. Wspólnie 
z artystą podziwiamy nowe technolo-
gie, ale ten podziw prowadzi do badania 
technologii minionych epok. Zauważamy, 
jak na naszych oczach zmienia się pojęcie 
obrazu, jak przenikają się formy malarskie 
z technikami fotograficznymi, doświadcze-
nia z przeszłości z estetyką nowoczesności. 
To są znaki współczesnej sztuki w jej naj-
nowszych trendach, spotykanych w naj-
bardziej cenionych salonach. Z satysfakcją 
można zauważyć, że wiele cech nowo-
czesnej i uznanej sztuki da się odkrywać 
w „Dagegrafii”, która, mistrzowsko przygo-
towana, wypełnia przestrzeń szczególnymi 
i pozytywnymi emocjami. Warto te zdjęcia 
zobaczyć. Warto je posiadać.



178

w
er
ni
sa
ż

Z
Zł

ot
ów

25
.1

0.
20

18
 r.

, g
. 1

7.
0

0

W
ys

ta
w

a 
cz

yn
na

 d
o

 1
7.

11
.2

0
18

 r.

M
ie

js
ka

 B
ib

lio
te

ka
 P

ub
lic

zn
a 

im
. C

yp
ria

na
 N

or
w

id
a 

w
 Z

ło
to

w
ie

Agnieszka Witkowska (ur. 1996 r.) 
pochodzi z Barankowa (gm. Krajenka, 
pow. złotowski). Ukończyła Architekturę 
Przestrzeni Kulturowych na Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, a w tym 
roku wyjeżdża na stypendium Erasmus 
do Sewilli.

Tworzenie, kreowanie nowej rzeczywi-
stości to jej pasja. W działaniach twór-
czych pokazuje własną interpretację 
świata, swój punkt widzenia. Zajmuje 
się malarstwem, grafiką, a od niedaw-
na także fotografią. Wszystkie te pasje 
wzajemnie się uzupełniają i są doskona-
łym sposobem na życie. Wiele cieka-
wych inspiracji odnajduje, podróżując. 
Obserwuje wówczas zarówno architek-
turę odwiedzanych miejsc, jak też ludzi, 
którzy tam mieszkają.

Zaprezentowane fotografie przedsta-
wiają różne oblicza ludzi. Bohaterami są 
przyjaciele, znajomi i rodzina autorki.

 Agnieszka Witkowska 
„Gęby”
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W maju br. Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Cypriana Norwida w Złotowie ogło-
siła konkurs fotograficzny adresowany 
do wszystkich fotografujących Złotów 
i powiat złotowski. Zamysłem organiza-
tora było, aby w 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości stworzyć ga-
lerię obrazów będących przejawem lokal-
nego patriotyzmu, twórczego spojrzenia 
na otaczającą rzeczywistość, a także ob-
serwacji przemian zachodzących w „małej 
ojczyźnie”.

W efekcie powstała wystawa wielopłasz-
czyznowo dokumentująca życie Złotowsz-
czyzny zarówno pod względem walorów 
przyrodniczych (pejzaże, miejskie i wiej-
skie przemiany architektoniczne), jak też 
autorskich interpretacji i ujęć obyczajo-
wo-społecznych (wydarzenia w regionie, 
codzienność ulicy i podwórka, a nawet 
życia rodzinnego).

Decyzją jurorów Wojciecha Beszterdy, 
Zenona Guse i Władysława Nielipińskiego 
trzy równorzędne nagrody otrzymali Jolan-
ta Głazik, Barbara Chodera i Robert Cier-
niak, a wyróżnienia Danuta Bonna i Ewa 
Gram. Do wystawy zakwalifikowano także 
prace Bogumiły Bednarek i Mai Sawickiej.

Wystawa pokonkursowa 
„Mała Ojczyzna Codzienna”

► Jolanta Głazik, Wiosna za miastem

► Barbara Chodera, Blues Express
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Kilka uwag o twórczości Eryka Zjeżdżałki
Krzysztof Jurecki

Artystycznej „Żary ‘98” i X Biennale Foto-
grafii Górskiej w Jeleniej Górze. W latach 
1998-2003 pracował jako kurator w Ga-
lerii Fotografii pf w Poznaniu. 
W latach 1999-2001 zrealizował 
cykl Mały atlas mojego miasta (składa-
jący się z kilkudziesięciu czarno-białych 
fotografii kontaktowych 6 x 9 cm, wy-
konanych przedwojenną kamerą) poka-
zany w Poznaniu (Fotoplastykon, 2001) 
i w Garbsen (Rathaus, 2004). To rodzaj 
dokumentu odwołujący się do głównie 
do doświadczeń Andrzeja Jerzego Le-
cha i Bogdana Konopki, ale poszukujący 
innych, bardziej melancholijnych obra-
zów rzeczywistości, często o rytmicznej 
i zgeometryzowanej kompozycji zdjęć. 
Artysta głęboko wnika w nastrój polskiej 
prowincji, analizując jej nową atmosferę 
duchową. Jaki styl reprezentują prace 
z cyklu? Szare przestrzenie, wspomnie-
nia po Polsce socjalistycznej, pewnego 
rodzaju rozczarowanie wobec nowej 
rzeczywistości czy nawet samego miasta. 
Wiem, że Eryk bardzo interesował się 
życiem Wrześni, postrzegał jej zacofanie, 
ale przede wszystkim bolało go niezro-
zumienie fotografii i inicjatyw podej-
mowanych przez Wydawnictwo Kropka 
przez elity miasta. Wydawnictwo wydało 
najważniejsze prace, jakie opublikowano 
w Polsce w tamtych latach: albumy Evy 
Rubinstein i Bogdana Konopki czy mono-
grafię Jerzego Lewczyńskiego. 

Wracając do Małego atlasu... – reprezen-
tuje on rodzaj dokumentu odwołującego 
się do doświadczeń „szkoły jelenio-
górskiej”, choć sam artysta poszukiwał 
innych, bardziej melancholijnych obrazów 
rzeczywistości, zdjęć, odwołując się do 

Eryk z pewnością nie tylko nie ukończył, 
ale nawet nie rozwinął wszystkich po-
mysłów, jakie realizował w 2008 roku, 
a właściwie w przeciągu kilku ostatnich lat. 
W ostatnim okresie swego życia poszu-
kiwał wyrazu także w kolorze, ale były to 
tylko próby czy początki nowej postawy. 
Jego wystawa pośmiertna z 2009 r. w Mu-
zeum Regionalnym – „Ireneusz Zjeżdżał-
ka. Fotografie. Prace w kolorze” – była 
pokazem zdjęć zatytułowanych Września 
(2005–2006), których, co istotne, nie 
wybierał sam artystą. Nie wiemy też, jak 
chciał je pokazać, jaki sens im nadać; do 
ekspozycji należy więc podchodzić z za-
strzeżeniami. Oczywiście bardzo dobrze 
się stało, że prace pokazano, gdyż mogły 
sugerować kolejny kierunek rozwoju foto-
grafii Zjeżdżałki. Co ciekawe, bardziej od-
wołujący się do możliwości koloru w typie 
prac z lat 70. XX wieku Joela Meyerowitza 
i Williama Egglestona niż tradycji polskiej 
„fotografii elementarnej”. W 2013 r. w tym 
samym muzeum we Wrześni Anna Zjeż-
dżałka i Waldemar Śliwczyński zorganizo-
wali kolejny pokaz: „Ireneusz Zjeżdżałka. 
Portrety”. Kuratorzy pragnęli zaakcentować 
przede wszystkim twórczość portretową 
artysty, która, moim zdaniem, nie była 
najważniejszą w jego koncepcji fotografii, 
ale na pewno bardzo ważną w jego myśle-
niu o obrazie fotograficznym.

Początki
Eryk w 2002 r. został członkiem Związku 
Polskich Artystów Fotografików, a w 2003 
r. redaktorem naczelnym „Kwartalnika 
Fotografia”, którym był aż do śmierci. 
Początkowo zajmował się fotografią 
przyrodniczą. Debiutował w końcu lat 
90. na VIII Krajowym Salonie Fotografii 

¹ Tak atrybuowano je 
w katalogu pierwszej 
pośmiertnej wystawy 
„Ireneusz Zjeżdżałka 

(1972-2008)”. 
W sierpniu 2004 r. 

opublikowałem przy 
współpracy Eryka 

biogram Ireneusza 
Zjeżdżałki na portalu 

Culture.pl (https://
culture.pl/pl/

tworca/ireneusz-
zjezdzalka). Znajduje 
się w nim informacja 

o pierwszych próbach 
z kolorem z 2004 r., 

tak więc należy je 
datować na rok 

wcześniej. 
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geometrii i rytmu. Głęboko wnikał w na-
strój polskiej prowincji, analizując jej nową 
atmosferę duchową. Niektóre prace przy-
pominają 60 furtek Lecha, inne są w kli-
macie fotografii Bogdana Konopki, jeszcze 
inne kojarzą się z najlepszymi dokonaniami 
Rubinstein, czasem Josefa Sudka, Paula 
Stranda, a nawet Zbigniewa Dłubaka (Eg-
zystencje). Widać po tej pracy, że fotograf 
poszukiwał wyrazu w różnych materiach 
formalnych, używał zróżnicowanych kom-
pozycji – pozbawionych perspektywy, kuli-
sowych bądź dynamicznych. Ale ważniejsze 
jest to, co chciał przedstawić, jaką wizję 
miasta ujawnić. Z pewnością oddał wiele 
różnorodnych aspektów miasta, tworząc 
melancholijny obraz przypominający mu 
dzieciństwo, o czym świadczą archaiczne 
samochody, motocykle czy zaułki domów.

Druga wystawa, jaką pokazał Zjeżdżałka, 
to zestaw portretów „Bez atelier”, który 
inspirowany był setną rocznicą straj-
ku dzieci z Wrześni, a zaprezentowany 
w Muzeum Dzieci Wrzesińskich (Września 
2001), które kiedyś razem zwiedzaliśmy. 
Tym razem prace odwoływały się zarów-
no do Małego człowieka, jak i do Zapisu 
socjologicznego Zofii Rydet, choć podsta-
wowa różnica polega na komponowaniu 
w kwadracie, którego Eryk stał się niejako 
wyznawcą. Dlaczego Rydet? Prace po-
wstały po wystawie monograficznej jej 
prac w Muzeum Sztuki w Łodzi w 1999 r., 
która następnie pokazywana była w całej 
Polsce. Trafnie zabieg operowania kwa-
dratem przez Zjeżdżałkę opisał Konop-
ka: „Jego bohaterowie pokazywani są 
w przestrzeni zamkniętej, zredukowanej 
do fragmentu anonimowego podwórka, 
muru, czy klatki schodowej. Ten zabieg 
dodaje im uniwersalności, to znaczy, że te 
fotografie mogłyby być wykonane z rów-
nym powodzeniem gdzie indziej, także 
w krajach ościennych.” 
 
W 2002 r. brał udział m.in. w wystawach: 
„Sceny przydrożne – ciąg dalszy” wspól-
nie z Marcinem Andrzejewskim, Maciejem 

Szymanowiczem i Waldemarem Śliwczyń-
skim (Mała Galeria GTF, Gorzów Wielko-
polski) i „Trzy razy fotografia” z Andrzejem 
Jerzym Lechem i Waldemarem Śliwczyń-
skim (Muzeum Regionalne, Września). 
Wraz z Marcinem Myszkiewiczem wydał 
tomik Mały atlas mojego miasta (Września 
2003) zawierający poezję haiku Mysz-
kiewicza oraz własne zdjęcia, działają-
ce na zasadzie kontrapostu do haiku. 
Krytyk Łukasz Kacperczyk, którego cenił 
Eryk, w tekście Mały atlas mojego mia-
sta Myszkiewicza i Zjeżdżałki napisał: „Na 
pierwszy rzut oka na zdjęciach widzimy 
miasto smutne i szare, jednak w połą-
czeniu z zamieszczonymi na parzystych 
stronach haiku fotografie ukazują zupełnie 
inny obraz – okazuje się, że niewiele trze-
ba, żeby to pozornie nieciekawe miejsce 
pokochać.” Prace koncepcyjnie nawiązują 
do twórczości Lecha, ale udowadniają, że 
określoną technikę można zastosować do 
formuły jeszcze bardziej literackiej niż to 
zazwyczaj czynił Lech.

Czas rozwoju. Dojrzały okres
Trudno jednoznacznie powiedzieć, 
w którym roku rozpoczął się dojrzały 
okres twórczości fotografa. Wydaje mi 
się, że można łączyć go dwoma faktami. 
Redagowaniem, jako redaktor naczelny, 
„Kwartalnika Fotografia”, oraz udziałem 
w zbiorowej wystawie w prestiżowej gale-
rii Zderzak. Właśnie w 2003 r. brał udział 
w głośnej ekspozycji „Fotorealizm” oraz 
„Widzialne a niewidzialne” (III Biennale 
Fotografii, Galeria ABC, Poznań). W ka-
talogu wystawy „Fotorealizm” napisał: 
„Zawsze moją uwagę przyciągały miejsca 
zawierające w sobie skumulowany czas. 
I choć raczej unikałem bezpośredniej 
obecności człowieka, to jednak zawsze 
pojawiał się jakiś jego ślad. Bez niego 
fotografie są niepełne, mniej istotne.”

Na festiwalu filmowym Prowincjonalia 
we Wrześni w 2003 r. odbyła się ekspozy-
cja jego projektu „Inwentaryzacja”, który 
jest zapisem prac rozbiórkowych zakładu 

 
² B. Konopka, 
Samotnie przeciw 
niepamięci, w: Bez 
atelier. Portrety 
dzieci wrzesińskich, 
kat. wyst., Muzeum 
Regionalne, Września 
2011. Por. także 
wnikliwy tekst tegoż, 
Adieu Eryk, Ireneusz 
Zjeżdżałka 1972-2008, 
Fototapeta.art.pl, 
2008, [dostęp online: 
http://fototapeta.art.
pl/2008/iez.php].

³ Ł. Kacperczyk, 
Mały atlas mojego 
miasta Myszkiewicza 
i Zjeżdżałki, 
Fotopolis.pl, 2004, 
www.fotopolis.pl/
opinie/recenzje/1733-
maly-atlas-
mojego-miasta-
myszkiewicza-i-
zjezdzalki [dostęp 
10.05.2018].

4 Fotorealizm, kat. 
wyst., galeria Zderzak 
2003, oprac. I. 
Zjeżdżałka, Kraków 
2003, s. 60.
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Stokbet, prowadzonych na przestrzeni kil-
ku lat. Od 2000 r. tworzył cykl Sedyman-
tacja, a od 2004 r. podjął pierwsze próby 
z kolorem. Pomimo niedużego stażu 
artystycznego w tym czasie, był już jed-
nym z najciekawszych dokumentalistów 
polskich, jacy pojawili się w ostatnich la-
tach, odwołującym się do tradycji polskiej 
fotografii lat 80. i 90. z kręgu „fotografii 
elementarnej” i „szkoły jeleniogórskiej”.

Pierwsze podsumowanie po śmierci
W 2009 r. w poznańskiej Galerii Fotografii 
pf odbyła się duża retrospektywna wy-
stawa „Ireneusz Zjeżdżałka (1972-2008)”. 
Zaprezentowano fotografie oraz wydano 
książkę pod redakcją Macieja Szymano-
wicza, która jest i, jak sądzę, długo jeszcze 
będzie wszechstronnym kompendium na 
temat całej twórczości Zjeżdżałki. Publi-
kacja wyróżnia się bardzo dobrym opraco-
waniem biograficznym, jak też zamieszczo-
nymi tekstami, które z różnych perspektyw 
interpretują dokonania fotografa.

Prace Eryka, ważne dla historii fotografii 
polskiej, trafiły także do prywatnych ko-
lekcji oraz do Muzeum Sztuki w Łodzi. Były 
przeze mnie pokazane na wystawie „XX 
wiek w fotografii polskiej” w 2006 r. w Ja-
ponii. Od około 2004 r. uważałem Eryka za 
jedynego istotnego młodego kontynuatora 
koncepcji „fotografii czystej”, który, co 
istotne, mógł przewartościować i okre-
ślić jej nowy styl. Nie łatwo jest stworzyć 
nową koncepcję teoretyczną, a jeszcze 
trudniej ją zrealizować w praktyce. Na tym 
polega sztuka. Czy udało się to Erykowi? 
Moim zdaniem tak, gdyż świadczy o tym 
album Sedymentacja oraz wystawa „Proces 
naturalny”, która pogłębiła jego penetracje 
w kierunku analizowania zapomnianych 
miejsc. Swą teorię na szczęście artysta 
zdążył przedstawić w wywiadzie ze mną, 
opublikowanym w książce Poszukiwanie 
sensu fotografii z 2008 r. Jest ona komple-
mentarna wobec twórczości artysty i za-
wiera szereg trafnych konkluzji na temat 
obszaru, granic i istoty dokumentu.

◄ Ireneusz Zjeżdżałka, 
Autoportret
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Na wystawę składają się fotografie, pa-
miątki i publikacje Ireneusza Zjeżdżałki. 
Wernisaż zostanie wzbogacony 
premierą filmu dokumentalnego pt. 
Eryk. W filmie postać patrona Festiwalu 
przybliżają ludzie, którzy go znali i z nim 
współpracowali, zarówno najbliższa 
rodzina, jak i przyjaciele, koleżanki 
i koledzy z pracy. Po premierze wykład 
na temat znaczenia twórczości Ireneusza 
Zjeżdżałki dla fotografii polskiej wygłosi 
dr Krzysztof Jurecki z Łodzi, krytyk 
fotografii, przyjaciel i promotor artysty.

„Ireneusz Zjeżdżałka 
– życie, twórczość, działalność”
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◄ Ireneusz Zjeżdżałka,
z cyklu „Sedymentacja” 

◄ Ireneusz Zjeżdżałka,
z cyklu „Bez atelier. 

Portrety dzieci 
wrzesińskich”
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„Kolekcja Wrzesińska” to wieloletni projekt 
fotograficzny, w którego rezultacie powstaje 
artystyczne archiwum fotograficzne Miasta 
i Gminy Września. Burmistrz Miasta i Gminy 
Września Tomasz Kałużny co roku zaprasza 
na rezydencję artystyczną jednego fotografa 
wybranego przez kuratora. Zadaniem artysty 
jest stworzenie osobistego zestawu fotogra-
fii, który ilustruje gminę i jej mieszkańców. 
Ma on przy tym zapewnioną całkowitą swo-
bodę twórczą zarówno w kwestii porusza-
nych tematów, jak i sposobów ich przed-
stawienia. Efekty jego pracy publikowane są 
w formie artystycznej książki fotograficznej 
oraz prezentowane na wystawie we Wrześni.

Autorzy „Kolekcji Wrzesińskiej”:
Bogdan Konopka (2009), Andrzej Jerzy Lech 
(2010), Mariusz Forecki (2011), Nicolas Gro-
spierre (2012), Zbigniew Tomaszczuk (2013), 
Katarzyna Majak (2014), Adam Lach (2015), 
Rafał Milach (2016), Filip Springer (2017), 
Zuza Krajewska (2018 – w trakcie realizacji)

Kuratorzy Kolekcji Wrzesińskiej:
Waldemar Śliwczyński (2009-2014), Karol 
Szymkowiak (od 2015 r.)

Kuratorski wybór prac dziewięciu fotogra-
fów, którzy do tej pory realizowali projekty 
w ramach „Kolekcji Wrzesińskiej” oraz książki 
fotograficzne z cyklu, w tym między innymi 
Pierwszy marsz dżentelmenów Rafała Milacha 
– zdobywcy nagrody „Fotograficzna Publi-
kacja Roku 2018” – oraz Nibyland Adama 
Lacha – zdobywcy nagrody „Grand Press 
Photo – Photo Book of the Year 2016” – bę-
dzie można obejrzeć podczas oprowadzania 
kuratorskiego, które poprowadzi Karol Szym-
kowiak – kurator „Kolekcji Wrzesińskiej”.

„Kolekcja Wrzesińska”
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„Wszystko, co ważne dla Ciebie i Twojej 
kamery, dzieje się zaledwie o 5 metrów od 
Was” – brzmi jeden z postulatów fotografa 
Andrzeja Jerzego Lecha.

W 1999 roku 27-letni wówczas Ireneusz 
„Eryk” Zjeżdżałka porzucił fotografię przy-
rodniczą i skupił się na dokumentowaniu 
miejskich pejzaży. Był wtedy pod silnym 
wpływem twórczości Andrzeja Jerzego 
Lecha i Bogdana Konopki – przedstawicieli 
tzw. „fotografii elementarnej”. Zafascyno-
wany cyklem „Kalendarz szwajcarski, rok 
1912” Andrzeja Jerzego Lecha kupił aparat 
Voigtlander Bessa 6 × 9 z lat 30. XX wieku 
i rozpoczął fotografowanie tego, co miał 
najbliżej – rodzinnej Wrześni.

Cykl fotografii powstałych w latach 1999-2001 
nazwał Mały atlas mojego miasta. W 2003 
roku zbiór ten doczekał się publikacji książ-
kowej. Tytułowy „atlas” jest rzeczywiście 
mały. Książeczka zawierająca kopie stykowe 
fotografii formatu 6 × 9 ma wymiary 7,5 × 
11 cm. Zawartym w niej 37 fotografiom Eryka 
towarzyszy, na zasadzie kontrapunktu, haiku 
jego przyjaciela Marcina Myszkiewicza. Fo-
tografie i haiku powstawały niezależnie od 
siebie. Pomysł połączenia ich w jednej publi-
kacji wyszedł od Eryka, który zajął się redakcją 
materiału. Fotografie Zjeżdżałki i haiku Mysz-
kiewicza stanowią rodzaj osobistej refleksji 
na temat ich miasta i do tej pory nie były 
prezentowane w formie wystawy we Wrześni. 
Dzisiejsza prezentacja ich twórczości jest 
więc z punktu widzenia wrzesińskich od-
biorców niejako odłożona w czasie. Dla 

Ireneusz Zjeżdżałka
i Marcin Myszkiewicz 
„Mały atlas mojego miasta”
Karol Szymkowiak
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tych, którzy 15 lat temu nie stali się posiada-
czami małej książeczki, prace te są czymś zu-
pełnie nowym, choć materiał ma już niemal 
20 lat. Z kolei ci, którzy dzięki książce poznali 
fotografie i haiku już wcześniej, mają okazję 
zobaczyć je w nowej odsłonie.

Obcowanie z Małym atlasem mojego mia-
sta dzisiaj to w pierwszej kolejności podróż 
sentymentalna. Pierwsze fotografie do cyklu 
powstały prawie 20 lat temu, ale zdają się 
być pokryte podwójną patyną czasu. Kumu-
lowanie się, czy też osadzanie się czasu, było 
głównym tematem fotograficznych poszuki-
wań Zjeżdżałki. Nie inaczej jest w przypadku 
jego pierwszego znaczącego cyklu, jakim jest 
Mały atlas mojego miasta. Dlatego trudno jest 
oprzeć się dziś wrażeniu, że fotografie powsta-
ły nie na przełomie XX i XXI wieku, ale dekadę 
lub dwie wcześniej. Eryk w swoich fotogra-
ficznych wędrówkach „o 5 metrów od Was” 
odwiedzał najczęściej te miejsca we Wrześni, 
w których czas już się osadził. Musimy też 
pamiętać, że we Wrześni z początku pierwszej 
dekady nowego tysiąclecia zmiany w miejskim 
krajobrazie, wywołane transformacją ustrojo-
wą z 1989 r., zachodziły o wiele wolniej aniżeli 
w dużych miastach. Uchwycone wówczas 
podwórka, klatki schodowe, stojące na ulicach 
motoryzacyjne relikty socjalizmu czy też sklep 
rybny na Warszawskiej – były tym, co po 
części stanowiło o ówczesnym charakterze 
miasta. Jednak już wtedy występowały one na 
zasadzie wspomnienia dawnej epoki, wspo-
mnienia, które, gdyby nie fotografia, zostało-
by już dawno wymazane. Mały atlas mojego 
miasta to w dużej mierze zestaw fotografii tych 
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miejsc we Wrześni, w których czas już osiadł. 
W kolejnych cyklach Eryk szerzej eksploro-
wał temat kumulowania się czasu. W Małym 
atlasie mojego miasta znajdziemy również 
zalążki innych tematów oraz zabiegów for-
malnych, które Zjeżdżałka rozwijał w dalszej 
pracy twórczej. Pojawia się tu już centralne 
kadrowanie, rytm, geometria. Ten sposób 
widzenia stosował Eryk w następnych cy-
klach, ale w formacie 6 × 6, lepiej się do tego 
nadającym. Mimo zmiany formatu pozostał 
jednak wierny czarnej negatywowej ramce 
stanowiącej integralny element obrazu. Nie 
można pominąć też kwestii jedynej w tym 
cyklu fotografii przedstawiającej ludzi. To 
dwie dziewczynki stojące na podwórku. Zdję-
cie, którego trudno dziś nie odczytywać jako 
zapowiedzi zrealizowanego w 2001 r. cyklu 
Bez atelier. Portrety dzieci wrzesińskich.

Oglądając jedynie fotografie zawarte w Ma-
łym atlasie mojego miasta przed oczami 
mamy szare, nieco zacofane miasteczko, po 
którym błąkają się duchy socjalizmu. Ten 
subiektywny sposób prezentacji Wrześni 
mógłby świadczyć o krytycznym spojrze-
niu Eryka na rodzinne miasto. Jednak do 
wydanej w 2003 r. książki, którą odczytywać 
należy jako podsumowanie i zamknięcie 
pracy nad zbiorem, Zjeżdżałka dołączył ha-

iku Marcina Myszkiewicza. Z połączenia tych 
dwóch form twórczości wyłania się zupełnie 
inny, znacznie cieplejszy obraz rodzinnego 
miasta obu autorów. Haiku Marcina, zgodnie 
z zasadami tej sztuki, stanowi kontemplację 
przyrody oraz związanej z nią refleksji. Połą-
czenie lekkich, refleksyjnych, często również 
zabawnych haiku Myszkiewicza z fotografia-
mi Zjeżdżałki, ukazuje stan ówczesnej Wrze-
śni, oddając jej barwę, muzykę, zapach i całą 
panującą w niej atmosferę. Tym samym Mały 
atlas mojego miasta Myszkiewicza i Zjeż-
dżałki to próba ukazania charakteru miejsca, 
w którym przyszło żyć autorom. Próba bar-
dzo udana, bo pozbawiona nadęcia i patosu, 
a dzięki zastosowaniu dwóch warstw narracji 
pozwalająca lepiej odczuć klimat Wrześni 
przełomu XX i XXI wieku. 

Do tej pory zdjęcia z cyklu Mały atlas mojego 
miasta pokazywane były zawsze jako kopie 
stykowe z formatu 6 × 9, a więc bez powięk-
szeń. Taki format wymuszał na widzu bliższe 
obcowanie z oglądanym obrazem, skupienie 
uwagi i poświęcenie większej ilości czasu na 
odkrycie wszystkich zarejestrowanych szcze-
gółów. W przypadku wydanej w 2003 r. książ-
ki zadanie to było jednak mocno utrudnione. 
Z uwagi na zastosowany papier jakość repro-
dukcji pozostawiała wiele do życzenia i nie 

zatem plączesz się 
w labiryncie sieci
mały pajączku 
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pozwalała na odkrycie zawartych w fotogra-
fiach niuansów. Wówczas miało to oczywiście 
uzasadnienie, ponieważ szorstki, pożółkły 
papier dodawał zdjęciom dodatkowej patyny. 
Dziś, po 15 latach od jej wydania i niemal 20 
latach od powstania pierwszych zdjęć, zabieg 
postarzania nie ma już znaczenia. Czas natu-
ralnie już się dokonał, skumulował. 

Na wystawie oglądamy po raz pierwszy 
powiększenia prac Zjeżdżałki. Ta nowa forma 
prezentacji, choć odmienna od pierwotnych 
założeń twórcy, pozwala inaczej obcować 

z jego pracami. W pierwotnej formie Małego 
atlasu mojego miasta, zwłaszcza w książce, 
wielu detali zawartych na fotografiach nie moż-
na było dostrzec: napisy na ceglanym murze, 
wgniecione drzwi dużego fiata stojącego pod 
strzelnicą czy wreszcie parasol leżący na murku 
na fotografii dziewczynek przy trzepaku – do 
kogo należał? Do fotografowanych mieszkanek 
Wrześni czy fotografa? Tego już zapewne się nie 
dowiemy. Zapraszam do bliższego i uważnego 
przyglądania się poszczególnym zdjęciom oraz do 
poszukiwania na nich takich właśnie niuansów. 
Często to detale decydują o charakterze miasta.

Organizator wystawy: Burmistrz Miasta i Gminy Września

jest dni bez liku
nim topniejące śniegi

umkną powoli

na skraju lasu
zatopienie w nocną mgłę

dwaj przyjaciele
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IV Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza 
Zjeżdżałki zamyka okres, w którym wszystkie zwią-
zane z fotografią działania Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
były koordynowane przez dyrektorkę instytucji Lenę 
Bednarską. Liczne konkursy fotograficzne, zwłaszcza 
„Wielkopolska Press Photo” i ten w ramach Mię-
dzynarodowego Biennale Fotografii Artystycznej 
„Dziecko”, wystawy i program Objazdowej Galerii 
Wielkopolskiej Fotografii, warsztaty fotograficzne, 
również dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
działalność wydawnicza, szczególnie seria Fotogra-
fowie Wielkopolski i publikacje z cyklu Wielkopolska 
Fotografia, na trwałe wzbogacają historię polskiej 
fotografii. Zadania te, realizowane przez instrukto-
rów do spraw amatorskiego ruchu artystycznego, nie 
byłyby tak efektywne, gdyby nie pomoc i życzliwe 
wsparcie dyrekcji. Nie dałyby się one przeprowadzić 
bez zaufania do inicjatyw instruktorów i pozostawie-
nia im dużej samodzielności, bez akceptacji planów 
finansowych, znajdowania na nie środków w budże-
cie instytucji oraz inicjowania rozwiązań organiza-
cyjnych umożliwiających realizację nawet najbardziej 
niekonwencjonalnych projektów. 

W uznaniu zasług Leny Bednarskiej na tym polu Fo-
toklub RP w 2008 r. uhonorował ją złotym medalem 
„Za Zasługi dla Rozwoju Twórczości Fotograficznej”, 
w 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go przyznał jej srebrny medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”, w 2016 r. otrzymała złoty medal „Za-
służony dla Fotografii Polskiej”, a w czerwcu 2018 r. 
„Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” w 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości.

Dziękując Pani Dyrektor za wiele lat owocnej współ-
pracy, życzymy zrealizowania wszelkich dotych-
czas niespełnionych pragnień, ale nade wszystko 
– dobrego zdrowia i dużo sił fizycznych, by jeszcze 
przez wiele lat mogła inspirować nas swoją twórczą 
aktywnością.

Zespół „foto” WBPiCAK

Podziękowanie
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