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SPOTKANIE Z FOTOGRAFI! W SZCZAWNIE ZDRÓJ 
 
Ju" od samego pocz#tku wiedzia$am, "e nie b%dzie to zwyk$y warsztat, cho& 
tak na prawd% nie wiem czym mia$by by& „zwyk$y warsztat”. 
 
Okaza$o si%, "e wcale nie tak $atwo dotrze& do celu, czyli do Szczawana Zdrój 
pod Wa$brzychem, zw$aszcza je'li jest si% w trzy osobowej grupie, w której 
jedna osoba 'pi (tylne siedzenie) jedna prowadzi, dos$ownie samochód oraz 
przeno'nie, warsztat. Z map# na siedzeniu obok kierowcy po cz%'ci j# widz#c, 
po cz%'ci nie, jad#c „zagubion# autostrad#” A4, nast%pnie poniemieckimi 
trasami, w 'rodku nocy, chocia" ca$kiem bezpiecznie, dojechali'my do celu. 
Okr#"aj#c jeszcze kilkakrotnie jedyne, wed$ug niektórych, rondo w Szczawnie, 
mijaj#c znak zakazu wjazdu, dotarli'my do celu, któremu na imi% „Punkt F”. 
 
Wygl#da na to, "e warsztat si% zacz#$. Pierwsze wra"enia do'& nieokre'lone 
ale ró"norodne. Miejsce, w którym si% znale(li'my okaza$o si% by& zupe$nie 
poza czasem. Nikt nie zwraca$ uwagi na mijaj#ce godziny i konkretny plan. 
G$ównym naszym zadaniem by$o szukanie inspiracji i poznanie przestrzeni w 
jakiej si% znale(li'my. Sposób? Jak kto woli, przez okno pal#c paczk% 
papierosów za paczk# (to na pewno nie by$ mój sposób), b#d( spaceruj#c, we 
wci#" padaj#cym lekkim deszczu, szukaj#c miejsca, w którym nie by$oby ani 
mokro, ani zimno – bezskutecznie.  
 
Pierwszy dzie) czy noc, ci%"ko odró"ni&, koncentrowa$ si% rzeczywi'cie na 
powy"szych za$o"eniach. Zupe$nie bezwiednie chodzi$y'my , we dwie, i nie 
szukaj#c – bezpo'rednio - inspiracji ani natchnienia znalaz$y'my je. Na razie 
bez aparatu ani konkretnego projektu. Mimo to wci#" rozmawia$y'my niby o 
wszystkim, a tak naprawd% o fotografii. Najbardziej niesamowite by$o to, "e 
my'li przychodzi$y same, tematy znajdowa$y si% same. 
 
Kolejne dni by$y ju" bardziej konkretne, chocia" nikt tak naprawd% ich nie 
planowa$. Wbrew pozorom „nic nie robienia” robili'my bardzo wiele. 
Pierwszym krokiem poza Szczawno by$ wyjazd do Soko$owska, w którym 
zrobi$y'my pierwsze zdj%cia aparatem wielkoformatowym. By$ to niesamowity 
stres, du"o techniki i jeszcze wi%cej skupienia, nie mówi#c o samym zdj%ciu, 
jednak tak"e wielka przyjemno'&. Pierwsze zdj%cie robi$am ja, gdy" wchodz#c 
do miejsca przej'ciowego czyli poczekalnio-restauracji zobaczy$am swoje 
zdj%cie : stos ram od okien. Pierwszy raz sam na sam z Graflexem w nowym 
nieznanym miejscu. Mocno musia$am si% koncentrowa& i wysila& zanim 
wszystko ustawi$am. Po zrobieniu zdj%cia trz%s$y mi si% nogi. 
 
Jednak pomys$ z wielkoformatowymi aparatami, pocz#tkowo Graflexem 
pó(niej Sinarem, jest niesamowicie twórczy. Tego typu aparaty zmieniaj# 
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zupe$nie sytuacj% fotografuj#cego. Wymagaj# przede wszystkim znacznie 
wi%cej czasu i przygotowania(jak wspomnia$am), wydaje si% to, by& mo"e bez 
wp$ywu, jednak ma i to ogromny. Przygotowuj#c si% do zdj%cia ma si% 
'wiadomo'&, "e dostaje si% tak jakby tylko jedn# szans%. Mamy do dyspozycji 
jedn# szitk% czyli pojedyncz# klisz%. Z tak# 'wiadomo'ci# nie robi si% zdj%cia 
byle gdzie i byle jak, co w praktyce nie by$oby nawet mo"liwe, gdy" samo 
rozstawienie aparatu i ustawienie go do zdj%cia trwa ok. 10-15 minut! 
Pierwszym krokiem musi wi%c by& szukanie „kadru”, nast%pnie ustawienie 
aparatu i parametrów tak, jakby si% chcia$o "eby wygl#da$o zdj%cie. Nie jest to 
$atwe zw$aszcza dla osoby, która niewiele wie o samej fotografii (jak ja) a co 
dopiero o sprz%cie, z którym ma do czynienie po raz pierwszy. Jednak bardzo 
przyjemne jest „kreowanie” rzeczywisto'ci przez obiektyw. Tego typu 
aparaty daj# niesamowite mo"liwo'ci uzyskania naprawd% takiego obrazu jak 
si% chce. Jak wynika z powy"szego trzeba jednak wiedzie& najpierw co chce 
si% uzyska&. 
 
W sumie przez ca$y wyjazd ka"da z nas zrobi$a mniej wi%cej po 3 zdj%cia. 
Wydaje si% ma$o? By& mo"e, jednak nie by$y to zwyk$e zdj%cia i jestem 
przekonana, "e nie tylko na mnie bardzo silnie oddzia$ywa$o samo ich robienie 
jak i wszystko co dzia$o si% mi%dzy jednym a drugim zdj%ciem i chyba w$a'nie 
to drugie by$o najwa"niejsze. 
 
Je'li dobrze zrozumia$am, za$o"eniem tych warsztatów nie by$o, w brew 
pozorom, nauczenie si% fotografowania. Celem by$o spotkanie si%, poznanie 
siebie i nowej przestrzeni POD PRETEKSTEM fotografii a to co' zupe$nie 
innego, chocia" nie do ko)ca. Dla mnie spotkanie bardziej oddzia$uje i 
pozostawia wi%cej wra"e) i emocji. 
 
Przez te kilka dni wydawa$o mi si%, "e jestem w zupe$nie innym, rz#dz#cym si% 
niecodziennymi regu$ami, 'wiecie. Nie robi#c wielu zdj%&, sporo dowiedzia$am 
si% i nauczy$am o fotografii, pozna$am wiele bardzo warto'ciowych i 
otwartych osób, wiele miejsc, w które na pewno chcia$abym wróci&, które s# 
inspiruj#ce, jak "adne poznane przeze mnie do tej pory. Jednak wszystkie te 
czynniki nie istnia$y by bez fotografii. 
 
Wbrew temu co przed chwil# napisa$am te warsztaty uczy$y fotografowania 
ale nie poprzez bieganie z aparatem i robienie wielu zdj%& czy odbitek. Mi 
osobi'cie otworzy$y oczy na fotografi% z zupe$nie innej strony. Wszystkie te 
intensywne prze"ycia, jak wyjazd do Kopa)ca, który wydawa$oby si%, "e jest 
na ko)cu 'wiata; do Jeleniej Góry do Wojciecha Zawadzkiego, którego 
mieszkanie jest oaz# fotografii; czy zwiedzanie starej kopalni „Julia”, w której 
wisz#ce ubrania górników przypomina$y mi rze(ni%; dzia$y si% niby naturalnie a 
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jednak by$y prawie "e mistyczne i zupe$nie nie z tego 'wiata. Ka"de 
oddzia$ywa$o na mnie w inny ale jak"e twórczy sposób. 
 
To do czego dosz$am my'l#c o fotografii to to, i" najprzyjemniejsze jest 
robienie zdj%& bez aparatu, poznawanie miejsc nie zaw$aszczaj#c ich robi#c 
zdj%cie od razu przy pierwszym spotkaniu. Nauczy$am si% patrze& i widzie&, 
bez aparatu; ch$on#& obrazy i je zapami%tywa&. Szuka& takiego obrazu, przez 
który chcia$abym co' wyrazi& i dopiero wtedy wróci& ponownie na to miejsce i 
zastanowi&  si% jak zrobi& fotografi%, która odzwierciedli$aby moje my'li. 
 
Nie przesta$am twierdzi&, "e fotografia zmienia patrzenie na 'wiat, jednak 
wbrew temu co my'la$am wcze'niej, i" patrzy si% zdj%ciami, dzi%ki tym 
warsztatom, tym ludziom i miejscom, mog% patrze& nie robi#c zdj%& a 
jednocze'nie my'l#c o fotografii. 
 
Uwa"am, "e tego typu wyjazdy s# bardzo warto'ciowe, bo nawet je'li nic nie 
wyjdzie z zamierzonego projektu, to sama zmiana otoczenia, poznanie 
nowych ludzi i miejsc w oderwaniu od codzienno'ci si$# rzeczy wp$ywa i 
zmienia patrzenie.  
 
Je'li chodzi o NASZ projekt, który by& mo"e uda nam si% pokaza&, to wed$ug 
mnie powsta$ i nie powsta$ jednocze'nie. W pierwszych za$o"eniach, do'& 
p$ynnych, mia$y'my wymy'li& cykl zdj%&, które $#czy$aby jedna idea. Ju" na 
pocz#tku , po przyje(dzie i pierwszym spacerze powsta$ projekt, chocia" tak 
naprawd% nie do ko)ca przemy'lany. Ka"da z nas mia$a swoj# wizj%. Zdania 
by$y do'& podzielone, co' o niedopasowaniu, braku ludzi, obco'ci, 
mistycznym / bajkowym miejscu. Sko)czy$o si% na tym, i" ka"da z nas mia$a 
wybra& jedno miejsce, które zrobi$o na niej najwi%ksze wra"enie. Nast%pnie 
bra$y'my oba wielkoformatowe aparaty i robi$y'my w tym miejscu dwa 
zdj%cia. Czyli ka"de miejsce by$o widziane z dwóch perspektyw. 
 
Co z tego wysz$o? Osobi'cie uwa"am, "e by$y'my bardzo podekscytowane i 
przej%te a jednocze'nie robi$y'my wszystko na ostatnia chwil%. Je'li si% uda, 
to mo"e wszystkie te emocje i niedoci#gni%cia, ca$y chaos, który by$ w$a'nie 
esencj# tych warsztatów poka"emy na wystawie.  
Dla mnie by$a to, z jednej strony przygoda jedyna w swoim rodzaju, z drugiej 
bardzo wa"ne prze"ycie, dzi%ki któremu odnalaz$am medium, którym 
chcia$abym nauczy& si% pos$ugiwa& i które powoli, bardzo powoli zaczynam 
rozumie&. Proces poznawania i dociekania wydaje si% najciekawszy a 
najlepszym do niego pretekstem jest spotkanie, najlepiej w Szczawnie, 
chocia" ka"de spotkanie jest warto'ciowe na swój odmienny sposób, trzeba 
tylko do niego doprowadzi&.                                 
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