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Premierowo

I oto jest! Pierwszy numer Opolskiego Magazynu Fotograficznego. Zapewne 

wielu z Was sięgnęło po niego z czystej ciekawości, aby przejrzeć szybko 

co jest w środku i znaleźć odpowiedź na pytanie: czy jeszcze coś ciekawego 

w świecie publikacji o tematyce foto może się wydarzyć?

Tych, którzy szukają recenzji czy testów sprzętu, albo poradników jak robić 

zdjęcia – rozczarujemy… Mocny Kadr to przede wszystkim fotografie, 

starannie dobrane, te na które warto popatrzeć. Naszą cyfrową publikację 

adresujemy do osób kochających fotografię, niezależnie od ich wieku 

czy stopnia zaawansowania.

Spotykając miłośników fotografii, zwłaszcza tych początkujących, często 

pada pytanie o miejsca, w których można obejrzeć dobre zdjęcia. W czasach 

kiedy internet, a zwłaszcza portale społecznościowe, pozwalają publikować 

każdemu i wszystko, pytanie to jest jak najbardziej zasadne. Jak odnaleźć 

wartościowe obrazy?

W Mocnym Kadrze, będzie więc zarówno o „Wielkich” świata fotografii, 

których nie znać nie wypada, ale również o tych, którzy ciągle jeszcze 

pracują na swoja markę i uznanie tworząc doskonałe zdjęcia. 

Uprzedzając możliwe pytania o to czy mocne kadry nie zdarzają się także 

początkującym fotografom, pasjonatom, amatorom – odpowiadamy: 

zdarzają się! I właśnie dlatego tutaj jest również miejsce na Wasze 

kadry drodzy czytelnicy!

Wychodząc nieco z wirtualnego świata, jako że w tym realnym też dzieje 

się sporo, będziemy prezentować na łamach mini-reportaże i materiały 

z ciekawych wernisaży fotograficznych z regionu, aby Ci z Was, którzy 

nie mieli okazji zobaczyć wystaw na żywo, mogli poszerzyć swoje  

spojrzenie na mocne kadry. 

Jako, że jesteśmy magazynem opolskim, nie zabraknie również zdjęć 

z naszego regionu. Stawiamy przede wszystkim na dobre zdjęcia. 

Nie oceniamy, nie mitologizujemy najlepszych, chcemy zwrócić Waszą uwagę 

na wybrane, porządnie wykonane i ciekawe fotografie. Tych którzy będą 

mieli niedosyt odeślemy do źródeł po więcej. Tych, których zainspirujemy, 

zapraszamy do wzięcia aparatu w ręce i do pracy nad mocnymi kadrami.
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LAZARW premierowym numerze Mocnego Kadru 

tytułowe 10 pytań zadaliśmy 

Tomaszowi Lazarowi (rocznik 85), laureatowi 

wielu prestiżowych konkursów, między innymi: Sony World Photography 

Award, the International Photography Award, BZWBK Press Photo, Grand 

Press Photo, Lumix Festival for Young Journalism oraz World Press Photo 

w kategorii Ludzie i Wydarzenia.

ROZMOWA 
MOCNEGO KADRU TOMASZ

10
PYTAŃ Staram się nie robić czegoś arcytrudnego. 

Podchodzę do tego w taki sposób, by wciąż było 
to moją pasją. Uważam, że w momencie kiedy zaczynamy 

się spinać to widać to albo na naszych 
zdjęciach, albo sami zaczynamy się spalać.
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NAJPROSTSZE
RZECZY SĄ ZWYKLE 

NAJTRUDNIEJSZE

Jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografią  

i co sprawiło, że zacząłeś fotografować?

Ciężko mi jednoznacznie powiedzieć co sprawiło rozpoczęcie tej przygody. 

Pierwszym pretekstem  był z całą pewnością mój wyjazd, z moją obecną 

narzeczoną, do Hiszpanii. Nie posiadałem aparatu i otrzymałem właśnie 

taki prezent. Aparat i fotografowanie na tyle mnie zainteresowały, 

że postanowiłem już po przyjeździe, jeszcze bardziej zgłębić ten temat.

Gdy człowiek robi zdjęcia, to zastanawia się jak je zrobić lepiej, dlaczego  

i jak powstają – to wszystko zapoczątkowało tą przygodę.

 

Jaki był Twój pierwszy aparat i czy pamiętasz swoje 

pierwsze ulubione zdjęcie, które zrobiłeś? 

Pierwszym aparatem był wspomniany prezent - Nikon D50. Zdjęcie, 

które mam do dzisiaj to ujęcie w Pubie, gdzie światło przebija przez 

małe okienko. Jest to taka nastrojowa scena, przywołująca dla mnie 

klimat muzyki jazzowej, zasłuchanej osoby siedzącej gdzieś przy stoliku. 

To jedno z takich pierwszych zdjęć, które pamiętam cały czas.

 

Jacy ludzie mieli największy wpływ na Ciebie jako fotografa? 

Ciężko mi powiedzieć jacy ludzie… Na pewno oprócz tego, że moja 

rodzina, narzeczona to było wielu fotografów, których mogę uznać

za źródło inspiracji. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że dużo 

do powiedzenia miała dla mnie dr Izabela Jaroszewska, której bardzo 

chętnie i uważnie słuchałem. Założyła Europejską Akademię Fotografii, 

obecnie przebywa we Włoszech. Potrafiła bardzo dużo powiedzieć 

na temat fotografii i bardzo otworzyć umysł na to jak można ją postrzegać.

 

Co w fotografowaniu jest dla Ciebie największym 

wyzwaniem i jak sobie z tym radzisz?

Wydaje mi się, że ja osobiście nie podchodzę do fotografii jako 

do wyzwania. Staram się nie robić czegoś arcytrudnego. Podchodzę  

do tego w taki sposób, by wciąż było to moją pasją. Uważam, 

że w momencie kiedy zaczynamy się spinać to widać to, albo na naszych 

zdjęciach, albo sami zaczynamy się spalać. Zdarzają się oczywiście 

sytuacje, które zaczynają stwarzać problemy, ale przecież w życiu 

też tak się zdarza. Gdy nie wszystko idzie po naszej myśli, trzeba 

szukać rozwiązań, trzeba działać ale jednocześnie nie stresować się, 

tylko na spokojnie podchodzić do tematu. Najprostsze rzeczy 

są zwykle najtrudniejsze. Uważam, że z cierpliwością i pokorą trzeba 

podchodzić do tematów, które się realizuje. Wiele osób gdzieś pędzi 

a tak naprawdę okazuje się, że czasem wystarczy się zatrzymać, pomyśleć 

i podejść do tematu na spokojnie i o wiele lepszy gwarantuje to efekt.

Jak opisałbyś swoje zdjęcia komuś kto nie może ich zobaczyć?

(Hahaha – śmiech) Uważam, że ciężko fotografowi opisać swoje własne 

zdjęcia. Szczerze… nie potrafię odpowiednio dobrać słów, właśnie 

dlatego, że to moje prace. Jest to bardzo subiektywne. Lubię fotografię 

czarno-białą, choć teraz coraz więcej rzeczy robię w kolorze. Interesują 

mnie rzeczy, które na zdjęciach wyglądają na surrealistyczne. Dużą rolę 

przywiązuję do światła, lubię piękne, nastrojowe światło. Tak naprawdę 

dla mnie potrzebnych jest kilka elementów aby powstała fotografia.
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Jakie trzy złote rady przekazałbyś początkującym fotografom?

Przede wszystkim by nie zatracać w sobie pasji fotograficznej, by cały 

czas umieć cieszyć się jak dziecko, które otwiera swój pierwszy prezent. 

To powoduje radość ciągłego odkrywania i tworzenia. Próbowanie – 

by nie zamykać się na jeden typ fotografii. Każda z dziedzin fotografii jest 

w stanie pięknie otworzyć nasz umysł. A po trzecie by rozmawiać z innymi. 

Nie tylko z ludźmi związanymi z fotografią ale z ludźmi interesującymi 

się sztuką, innymi dziedzinami czy choćby ogólnie – życiem.

 

Jakie Twoje fotografie zobaczą nasi czytelnicy? 

Pokażę swój cykl z Tokio (jedno ze spełnionych fotograficznych marzeń). Będzie 

to życie codzienne, ulica, pęd miasta. Kilka ujęć tego niesamowitego miejsca.

 

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Dziękuję również.  

Każda z dziedzin fotografii jest w stanie 
pięknie otworzyć nam umysł.

Jakie masz fotograficzne marzenia?

Ostatnio jedno z moich marzeń się spełniło. Był to wyjazd do Tokio, 

otrzymałem zaproszenie właśnie tam. Inne marzenia też mam, związane 

z miejscami czy projektami. Uważam, że dobrze je mieć, bo czasami 

się spełniają… Należy próbować.

 

Fotografia dla Ciebie to...

Pasja, sposób spędzania czasu, możliwość spotkania i poznania  

ciekawych ludzi. Przede wszystkim pasja!

 

Jaka jest Twoja definicja dobrego zdjęcia? 

Oj… w zależności jaki typ fotografii, każdy ma przecież inne określenia. 

Powiedziałbym o podstawowych rzeczach, musi to być kompozycja, światło, 

nastrój i emocje. Oczywiście w zależności co przedstawia,  

chyba, że mówimy o sztuce to z całą pewnością musi być widoczne  

to, że jest świadomie przemyślane.

Rozmawiał: Piotr Chrobak
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Inside/

ROMAN 
HLAWACZ

Roman Hlawacz znany jest od wielu lat jako autor prac ukazujących 

urodę pejzaży, harmonię form architektonicznych. Usłyszałam kiedyś 

na wystawie jego fotografii, jak ktoś, wpatrując się w znany sobie 

krajobraz, szepnął, że jakoś nigdy nie zauważał do tej pory, jak tam jest 

pięknie... Te fotografie uczą patrzeć.

Szczególnym osiągnięciem Hlawacza jest umiejętność portretowania 

ludzi. Świat jest tu teatrem namiętności, na twarzach ludzi 

zamieszkujących różne i jakże odległe od siebie strony, ludzi starych 

i młodych, czarnych i białych, rysują się uchwycone z mistrzowską 

trafnością uczucia wspólne nam wszystkim. Jacy jesteśmy niepodobni 

do siebie, i jacy podobni! 

Wiele portretów można by nazwać wizerunkami psychologicznymi, 

artysta wydobywa osobowość, duchowy blask, cienie skrywanych emocji. 

Gdy patrzy się na niektóre z portretów, nieomal można zrozumieć 

trwożną obawę pierwotnych plemion przed aparatem fotograficznym, bo 

on rzeczywiście „kradnie duszę”...
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Prezentowane na tej wystawie dzieła Romana Hlawacza zaskakują 

swoim nowatorstwem, to inna, przemyślana koncepcja widzenia. 

Niełatwo ją zdefiniować; niech mnie tu wyręczą słowa wypowiedziane 

niegdyś przez wybitnego malarza Paula Klee: Sztuka wychodzi zarówno poza 

przedmiot rzeczywisty, jak wyobrażony. Prowadzi ona grę nieświadomą  

z rzeczami. Tak jak dziecko bawiąc się, nas naśladuje, my w naszej zabawie 

naśladujemy te siły, które świat stworzyły i stwarzają. 

Mamy tu do czynienia z narracją fotograficzną, która jest śmiałą i pełną 

głębokiego sensu wypowiedzią o współczesności, o jej paradoksach. Metafora 

„odbicia w odbiciu” wydobywa na światło dzienne i skutki globalizacji, a więc 

nasilającą się uniformizację, narzucenie społeczeństwu tej samej popkultury, 

bliźniaczych wzorców estetycznych i cudownie uparte istnienie różnorodności 

kulturowej. Na fotografiach (czyli odbiciach!..) pojawiają się szyby witryn, 

przegląda się w nich jakże odmienna od ekspozycji rzeczywistość, zgrzebna, 

zwyczajna, a przecież wytworne manekiny, moda, ów splendor i blichtr 

luksusu, to również odbicie ludzkich tęsknot, marzeń o stworzeniu nowego, 

piękniejszego świata. 

Fikcja i realność wydają się przenikać wzajemnie i już omal nie wiadomo, 

co jest światem wykreowanym, a co istnieje wokół nas. Fotografie 

są pełne dynamizmu, jest tu świetnie uchwycony ruch, wiele się tu dzieje, 

wciąż na nowo dokonuje. Nie inaczej niż w naszym świecie ustawicznych 

transformacji.

                      Irena Wyczółkowska
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Ur. 1944 r. Jest członkiem Związku Polskich Artystów 

Fotografików oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego. Pracował jako fotoreporter prasowy 

i wykładowca w Studium Kulturalno-oświatowym oraz 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Był instruktorem 

Opolskiego Klubu fotograficznego przy WDK w Opolu. 

ROMAN 
HLAWACZ

W latach 1983 i 84 w Caracas w Wenezueli, 

zaprezentował dwie wystawy indywidualne: 

Ventanas y Puertas de La Guaira (Okna i drzwi 

La Guaira) oraz Inscripcion fotologica (Zapis 

fotologiczny). Jest autorem, współautorem 

i wydawcą wielu książek i albumów. W dorobku 

twórczym ma ponad 70 wystaw autorskich, udział  

w ponad 500 zbiorowych wystawach fotograficznych 

oraz konkursach filmowych w kraju i za granicą, 

liczne nagrody i wyróżnienia.

Prezentacje w wielu krajach, między innymi 

w Austrii, Chinach, Korei, Brazylii,  Belgii, Danii, 

Francji, Niemczech, Czechach, Hiszpanii, Wenezueli 

i na Węgrzech. 

Fotografował w wielu krajach Europy, Azji 

i Ameryki Południowej oraz w Afryce. Od ponad 

50 lat jest obecny w życiu kulturalnym Śląska 

Opolskiego jako organizator i współorganizator 

imprez popularyzujących region.
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53  52      Znalezione w sieci

MarcinDrabMM abraharley.blogspot.com

Zupełnie przypadkiem – jak to często bywa – ot tak przeglądając wieczorem 

Facebooka, zatrzymałem się na dłużej przy zdjęciu zrobionym nie wiem gdzie, 

w jakieś cerkwi chyba… „O tak!” – pomyślałem to jest właśnie „mocny kadr” 

i pomimo, że numer pierwszy był już praktycznie „domknięty”, postanowiłem 

spróbować skontaktować się z autorem, żeby pokazać Wam to zdjęcie…

mocny kadr    Nº01 wiosna/lato 2015
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Wyszedłem i już wiedziałem, że mam 
w aparacie materiał, 
po który tu przyjechałem!

Jak się okazało autor – Marcin Drab – będąc w Gruzji zrealizował kilka 

swoich projektów, a zdjęcie które znalazłem stanowi część cyklu Cerkiew. 

Dowiedziałem, że w pierwszej świątyni, do której wszedł, tuż za progiem 

przywitał go pop, który na widok jego aparatu - groźnym wzrokiem i kiwaniem 

palca dał mu wyraźnie do zrozumienia, że tu zdjęć nie zrobi. Jak wspomina 

w rozmowie, przełknął to, odpuścił i ruszył dalej szukać świątyni, której 

obrządek nie ekskomunikuje fotografów… tak dotarł do katedry w Kutaisi, 

w której wnętrzu łuna światła wydała mu się jak uniesiony w górę kciuk 

mówiący „fotografom mówimy tak!”.

ISO 3200, przysłona 2.8 i powolne szukanie planów – od czasu do czasu 

szepty modlitw jak „Amen” zamykał charakterystyczny dźwięk podnoszącego 

się i opadającego lustra, po kilkunastu minutach – wspomina Marcin – 

„wyszedłem i już wiedziałem, że mam w aparacie materiał, po który tu 

przyjechałem!”.

W trakcie tygodniowego pleneru zdjęciowego w Gruzji Marcin realizował 

równolegle kilka innych swoich projektów m.in. Wędkarzy z Batumi, 

Kierowców Marszrutek, Lokalnych hazardzistów – całość domyka zestaw 

zdjęć streetowych pokazujących codzienne aspekty życia w Gruzji – miejski 

krajobraz bardzo inny od naszego, aczkolwiek nie tak całkiem nam obcy.

„Czułem się fotograficznie spełniony – wspomina - większość ludzi 

okazywała mi sympatię i całkowicie akceptowała mnie z aparatem przy oku, 

czasem później wywiązywała się dłuższa lub krótsza rozmowa, ale zawsze 

sympatyczna…”

Specjalnie dla naszych czytelników – Marcin przygotował kilka „mocnych 

kadrów”, wybranych spośród swoich „gruzińskich projektów”, a całość  

do obejrzenia na jego stronie internetowej abraharley.blogspot.com

                                   Piotr Chrobak
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STACJA

GŁUBCZYCE

Cofamy! –tak przechodzący przez tory lokalny miłośnik piwa skwitował 

moje bieganie z aparatem i fotografowanie popadającej w ruinę stacji 

kolejowej w Głubczycach. 

Kiedyś podróż koleją była wydarzeniem, eleganckie Panie z parasolkami, 

dzieci z lizakami i Panowie we frakach wsiadający do wagonów 

i ruszający w drogę. 

Stoję przed dworcem i chciałoby się powiedzieć: nie stoi na stacji 

lokomotywa... – ani ciężka, ani ociekająca oliwą. Jednak w pewnym 

sensie stoi i niszczeje. Taki smutny los spotkał jeden z ładniejszych 

dworców Opolszczyzny w Głubczycach. Dworzec, który swoją bryłą 

przypomina lokomotywę, powstał w roku 1870. Już od roku 1855 

przechodziła tu linia kolejowa, a w roku 2000 odjechał ostatni pociąg 

relacji Głubczyce-Racławice. Budynek jest wierną kopią greckiego, 

nie istniejącego już, dworca w Salonikach. Z tej kopii skorzystali filmowcy 

hollywoodzcy i kręcono tu fragmenty filmu Triumf ducha z Willem Dafoe. 

Kolej, Panie, to element rozwoju. 
Popatrz Pan na filmy; kiedy zdobywano 
Dziki Zachód, to budowano kolej: 

dalej i dalej... A tu co? 
Cofamy się Panie...

MICHAŁ NOWIK
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Dziś tylko stare reklamówki jak krzaczki z westernów toczone są przez wiatr 

po opuszczonych peronach. Okna i drzwi – zamurowane – mają odstraszać 

miłośników eksploracji. Już nie krzewy, ale drzewa zarastające tory, niczym 

semafory pokazują wymownie: Tu już nic nie pojedzie. Tor zamknięty. 

Do niedawna za drugim peronem leżały poległe semafory kształtowe, 

ale widać znalazły chętnych i pewnie trafiły na złom.

Dworzec przestał być komukolwiek potrzebny i tylko zakochani przesiadują 

na opuszczonych peronach, nie zważając na białą linię. Czekają – może 

na miłość, a może na lepsze czasy. Nikt na nich nie krzyknie: „przesunąć się 

za linię, pociąg wjeżdża!” 

Szkoda, że tak urokliwy obiekt popada w zapomnienie. Warto pojechać 

i posłuchać, czy słychać jeszcze dawny gwar podróżujących. Spojrzeć  

na budynek dworca i rozbudzić wyobraźnię, że ta wielka ceglana 

lokomotywa lada chwila być może odjedzie w zapomnienie i powstanie 

tu kolejny market czy apartamentowiec.

                Michał Nowik
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W bieżącym numerze Tramwaj w Pradze – kolorowe, nocne ujęcie – szerokim 

kątem (28mm), na długim czasie (1/8 sec.) – zrobione bez statywu… miejsce 

nie było przypadkowe – w ciągu całego dnia w Pradze wielokrotnie tamtędy 

przechodziłem, przystawałem i obserwowałem jak fala ludzi idąc z Mostu 

Karola zatrzymuje ruch uliczny, lub odwrotnie. Za każdym razem unosiłem 

aparat, obserwowałem – ale do zrobienia zdjęcia ciągle czegoś mi brakowało… 

Jak pokazać dynamikę i statykę w jednym ujęciu? – takie pytanie chodziło 

mi po głowie przez dłuższą chwilę i przywiodło mnie ponownie w to miejsce 

już po zmroku. Gdy za plecami usłyszałem nadjeżdżający tramwaj – wiedziałem  

co się wydarzy. W tym momencie podniosłem aparat, skontrolowałem 

ustawienia, zmusiłem się do niewygodnej, ale stabilnej pozycji – zrobiłem 

to jedno zdjęcie…

TRAMWAJ
W PRADZE

historia
jednej

Dobre zdjęcie może trafić się każdemu, czasem wystarczy refleks i aparat 

w telefonie, innym razem jest to długo wyczekiwany moment. 

Recept na „fajne ujęcie”, jest chyba tyle ilu fotografów – wliczając w to amatorów. 

W cyklu Historia jednej fotografii, chcemy pokazywać Wam takie właśnie 

pojedyncze „strzały”, podając krótką informację o tym jak i dlaczego zdjęcie 

powstało. Jeśli macie w swoich zbiorach właśnie takie zdjęcie z historią, które 

chcielibyście pokazać – prześlijcie do naszej redakcji – począwszy od kolejnego 

numeru, będziemy je publikować w Mocnym Kadrze.

Piotr Chrobak
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W pustym jeszcze holu Miejskiej Biblioteki Publicznej spotykamy się 

z fotografami z Ukrainy z Fotoklubu 9x12. Wielu obecnie fotografującym 

nazwa nic nie mówi, bo coraz mniej osób robi odbitki. A przecież 

był to najpopularniejszy format papieru foto. No ale to jakby teraz pytać

co to koreks...

Członkowie Fotoklubu to amatorzy i fachowcy. Wielu z nich, nagrodzonych 

w międzynarodowych konkursach, wspiera tych mniej doświadczonych. 

Organizują plenery, wystawy, spotykają się z fotografującymi z całego 

świata. Teraz ze swoją wstawą Kroniki Majdanu przyjechali do Opola. 

WYSTAWA
FOTOKLUBU

9    12

KRONIKI
MAJDANU
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fot. Marcin Szewczak fot. Marcin Szewczak

86      Wystawa
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Pod biblioteką stoi zaparkowany samochód Tavria na ukraińskich „blachach”. 

Pierwsze pytania to oczywiście o samochód. – Dobry, ba, bardzo dobry. 

Jeździ – mówi Andrij Chekanovsky. Rozmowa schodzi na aktualne wydarzenia 

i o uwiecznianie ich na zdjęciach. Tak, było niebezpiecznie. Zaczynają się 

opowieści, takie trochę od kuchni, o tych znanych z telewizji zdarzeniach. 

Po otwarciu wystawy przez Panią Danutę Łuczak, zaczyna się już oficjalna 

opowieść o zdjęciach, o wydarzeniach i życiu teraz na Ukrainie. Na zdjęciach 

pokazujemy prawdę, tak – mówi jeden z członków Fotoklubu. Widać nadzieję, 

walkę o sprawiedliwość ale i smutek. Zdjęcia robią wrażenie. Spotkanie 

przenosi się do sali prezentacyjnej biblioteki, gdzie odbywa się pokaz 

fotografii członków Fotoklubu w tym z ubiegłorocznego pleneru w Polsce.

Po prezentacji rozmawiamy jeszcze z Andrijem Chekanovskym o współpracy 

i o wspólnym plenerze. Zobaczymy co czas przyniesie.

             Michał Nowik

NA ZDJĘCIACH
POKAZUJEMY 

PRAWDĘ

fot. Marcin Szewczak



mocny kadr    Nº01 wiosna/lato 2015 mocny kadr

91  90      Wystawa

Autorzy tej wystawy nie są profesjonalnymi fotografami. Jednak podczas 

pamiętnych wydarzeń w Kijowie na przełomie 2013/2014 roku nie mogli 

patrzeć obojętnie na to, co się dzieje. I chociaż nie byli bezpośrednimi 

aktywistami Majdanu, pomagali bojownikom w walce o wolność Ukrainy. 

Celem ich pracy było pokazanie prawdy o tych wydarzeniach. Zdjęcia 

ukazują nadzieję, niezłomność, walkę o sprawiedliwość i smutek 

nad bohaterami, ale też karnawał i ludową satyrę. 

Wystawa była prezentowana w kilku polskich miastach oraz na Słowacji.

Więcej informacji:

http://photoclub9x12.org.ua/

http://photo.i.ua/user/595614/

http://blog.i.ua/user/595614/

https://www.facebook.com/groups/photoclub9x12/

KRONIKI MAJDANU
Klub powstał w styczniu 1997 roku. Nazwa oznacza najmniejszy format 

amatorskiej fotografii i jednocześnie rozmiar dużego profesjonalnego 

slajdu. Klub łączy początkujących amatorów oraz superfachowców. 

Zadaniem klubu jest m.in. nauczanie podstaw fotografii artystycznej. 

Kilkudziesięciu członków klubu już zostało uznanymi fotografami. 

Od 2004 roku biorą udział w różnych międzynarodowych fotokonkursach 

i wystawach. Organizują fotoplenery, wymieniają się doświadczeniami 

z fotografikami z innych państw.  Przedstawiciele Fotoklubu są stałymi 

uczestnikami fotofestiwalu Wschodnia w Zamościu oraz Europejskich 

fotospotkań Wschód-Zachód. Współorganizują także międzynarodowy 

konkurs fotografów – kobiet Planeta dzieci. W skład klubu wchodzi 

m.in. czterech członków Narodowego Zespołu Fotografików Ukrainy.

FOTOKLUB 9    12

fot. Marcin Szewczak

http://photoclub9x12.org.ua/
http://photo.i.ua/user/595614/
http://blog.i.ua/user/595614/
https://www.facebook.com/groups/photoclub9x12/
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Barykada na Chreszczatyku 

fot. Oleksandr Naumenko
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Ulica Hrusewskiego 

fot. Oleksandr Naumenko
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fot. Dmytro Hilitucha
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fot.: Sergey Yuhymuk
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Majdan Niepodległości

fot. Wołodymyr Cyba

Ulica Hrusewskiego. Dostawa opon na barykadę

fot. Oleksandr Naumenko
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Sprzątanie spalonych opon na Chreszczatyku

fot. Roman Skołozubow
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Ulica Hrusewskiego, koniec stycznia

fot. Dmytro Hilitucha

Ulica Instytucka w Dzień Zwycięstwa

fot. Dmytro Hilitucha
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Miting 

fot. Wołodymyr Cyba
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Ulica Hrusewskiego. Wejście do stadionu im Łobanowskiego

fot. Oleksandr Naumenko

Ulica Hrusewskiego. Piąty dzień walk.

fot. Oleksandr Naumenko
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Jak to zrobić? Można oczywiście metodą prób i błędów, można zapisać 

się na drogi kurs. Można też skorzystać z doświadczeń Marka Misia, który 

stworzył kompendium wiedzy dla początkujących ale i dla tych, którzy 

już mają jakieś doświadczenie w fotografii ogólnie nazywanej „makro”. 

Książka Blisko, coraz bliżej. Od fotografii zbliżeniowej do mikrofotografii, 

wydana przez Wydawnictwo Helion, to doskonałe wprowadzenie w świat 

fotografii „z bliska”. Autor przedstawia w niej szerokie spektrum informacji 

na temat fotografii zbliżeniowej, makrofotografii i mikrofotografii. Dzieli się 

z czytelnikami swoim wieloletnim doświadczeniem i praktyczną wiedzą 

o fotografowaniu obiektów w większych skalach odwzorowania. Od ogólnego 

wprowadzenia, poprzez wskazówki dotyczące techniki, oświetlenia i sprzętu, 

aż po porady związane z artystycznym aspektem wykonywanych zdjęć.

Michał Nowik

W książce: 

• Definicja i zakres fotografii zbliżeniowej, makrofotografii i mikrofotografii

• Sprzęt i akcesoria wykorzystywane w ujęciach o dużej skali odwzorowania

• Techniki stosowane w makro- i mikrofotografii

• Typowe problemy i sposoby ich rozwiązywania

• Kontrolowanie głębi ostrości i sposoby oświetlania scen

• Łączenie aparatu fotograficznego z mikroskopem

• Tematyka fotografii „z bliska” i jej aspekt artystyczny

Specjalnie dla naszych czytelników wraz z wydawnictwem Helion 

prezentujemy fragment drugiego rozdziału książki w dodatku specjalnym 

MOCNY KADR POLECA. Do obejrzenia TUTAJ

MAKRO
WITAJ W ŚWIECIE

Tytuł: Blisko, coraz bliżej 

Autor: Marek Miś 

Wydawnictwo: Helion, Gliwice 2015 

Oprawa: Miękka 

Liczba stron: 320

Fotografia okładki: Marek Miś

Cena: 55,20 zł 

ISBN: 9788324694365

Ile razy czułeś się jak Alicja w Krainie Czarów 
po wypiciu tajemniczego zmniejszającego eliksiru 
oglądając zdjęcia makro? Przyznam się, że ilekroć 
widzę, te intrygujące zdjęcia makro mam takie odczucia. 
Wielkie owady, elementy roślin.  Ale jak to możliwe? 

110      Mocny Kadr poleca

mocny kadr
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http://mocnykadr.pl/dodatek-specjalny-01/
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Z APARATEM

W PLECAKU
Fotografie z podróży, wypraw czy wycieczek, to wspaniałe wspomnienia, do których często lubimy wracać. Mimo upływu 

lat, spoglądając na zdjęcia z pierwszej wspólnej wycieczki z dziećmi nad morze, bądź z kolegami ze studiów w góry, 

powracają wspaniałe chwile i uśmiech na twarzy. Nie ma lepszego sposobu na zdanie relacji z wyjazdu, jak fotografia 

podróżnicza. Kiedyś spotykano się wspólnie i oglądano odbitki, a podróżnik, świeżo po powrocie, opowiadał historię 

powstania tych zdjęć częstując słuchających przysmakami przywiezionymi ze sobą. Dziś, gdy do dyspozycji mamy 

jeszcze  większe możliwości pochwalenia się zdjęciami, robimy to korzystając z portali społecznościowych, wirtualnych 

albumów, stron internetowych jak i prezentacji. Jednak pomimo ogromnego postępu, wszechobecnego pośpiechu, 

nowych technologii, zmian oraz ewolucji w sposobach prezentowania swoich przygód, fotografia podróżnicza nie traci 

na wartości. Zyskuje nowe oblicza i formy, często stając się czymś więcej niż relacją z podróży.

Narty a może kąpielówki, czekan i linka do wspinaczki 
czy koc i olejek do opalania? Planując podróż, zastanawiamy 

się co zabrać, co nam się może przydać? Jednak my 
fotografujący, nie ma wątpliwości, że zabieramy ze sobą – bez 

względu na kierunek podróży – aparat fotograficzny.
Tu zestawienie sprzętu należy przemyśleć. 

Czy to będzie „małpka”? Lustrzanka z plecakiem sprzętu? 
Czy telefon? – też w końcu robiący zdjęcia. 

mocny kadr
 

fot. Marcin Szewczak



SZKOCJA
MARCIN SZEWCZAK
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Czyż jadąc do Szkocji, a zwłaszcza w Highlands, czyli szkockie góry, można 

zapomnieć o aparacie? Absolutnie nie wolno! Jednak planując wyprawę,  

ciężko było mi wyobrazić sobie co będzie celem mojej fotorelacji. Krajobrazy? 

Albo ludzie i ich zwyczaje? A może nie ograniczać się i pokazać wszystkie 

aspekty uroku tego miejsca? Pomyślałem jednak, że aby nie ograniczać się  

w fotografii musiałbym mieć tragarza i dwa muły obładowane sprzętem.  

Jako, że wybrałem się na wyprawę jak najbliżej natury, z plecakiem,  

pod namiot i zupełnie na dziko, musiałem zdeydować się na zabranie 

ze sobą tylko jednego obiektywu. Większość informacji jakie znalazłem, 

opisywała Szkocję jako szary i deszczowy kraj, więc logiczne były rozterki 

czy jasny obiektyw stałoogniskowy, czy ciemniejszy ale za to zoom. Z uwagi 

na wszechstronność wybór padł na zooma, co jak się później okazało – było 

dobrym wyborem. 

Pogoda mnie pozytywnie zaskoczyła, nie skąpiła światła nawet do późnych 

godzin i udało się wykonać kilka, naprawdę satysfakcjonujących mnie ujęć. 

Nawet kiedy aura się popsuła i zrobiło się mocno angielsko, mogłem z niego 

korzystać. Widoki, które starałem się uwiecznić, tak bardzo odcinały mnie  

od realnego świata swoim pięknem, że zdarzało mi się stać z zapartym tchem  

i nawet nie myśleć o zrobieniu zdjęcia. Każdemu polecam taką wyprawę.  

Z resztą zobaczcie sami...

       Marcin Szewczak
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