��������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������

�����

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
OKRĘG DOLNOŚLĄSKI ASSOCIATION OF POLISH
ART PHOTOGRAPHERS LOWER SILESIAN DIVISION
DYSKRETNA TOŻSAMOŚĆ DISCREET IDENTITY

2018

Wrocław

Katalog towarzyszy dorocznej wystawie Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików Dyskretna tożsamość zorganizowanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
— Instytucję Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Galerię FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w dniach 13.04–11.05.2018 r.
This catalogue accompanies an annual exhibition of the Lower Silesian Division of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF), entitled Discreet Identity and organized by the Centre of Culture
and Art in Wrocław — Cultural Institution of the Local Government of the Lower Silesian Province and by FOTO-GEN Gallery of the Centre of Culture and Art in Wrocław, from 13 April to 11 May 2018.

Niedyskretny dowód tożsamości

KURATOR WYSTAWY / CURATOR OF THE EXHIBITION
Stanisław Kulawiak
KOMISARZ WYSTAWY / EXHIBITION COMMISSIONER
Michał Pietrzak
WYDAWCA / PUBLISHER
Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Dolnośląski
ul. Świętego Marcina 4, 50-327 Wrocław, tel. +48 601 892 607, www.zpafwroclaw.pl
Prezes: Andrzej Rutyna
WSPÓŁWYDAWCA / CO-PUBLISHER
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. +48 71 3442864, www.okis.pl, sekretariat@okis.pl
Dyrektor: Igor Wójcik, p.o. kierownik Działu Fotografii: Manfred Bator
FOTOGRAFIE / PHOTOS
Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewcz, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz,
Paweł Janczaruk, Tomasz Jodłowski, Katarzyna Karczmarz, Piotr Komorowski, Ryszard Kopczyński, Grzegorz Jerzy Kosmala, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Jacek Lalak,
Józef Ligęza, Marek Liksztet, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Wojciech Miatkowski, Rafał Michalak, Stanisław Michalski, Tomasz Mielech, Sławomir Mielnik, Krzysztof Miller, Janusz Moniatowicz,
Janusz Piotr Musiał, Piotr Maciej Nowak, Mateusz Palka, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Dorota Sitnik, Maciej Stawiński, Maciej Stobierski,
Marek Szyryk, Alina Ścibor, Andrzej Ślusarczyk, Rafał Warzecha, Marek Wesołowski, Aneta Więcek-Zabłotna, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Waldemar Zieliński
TEKST I REDAKCJA NOT BIOGRAFICZNYCH / TEXT AND EDITING OF BIOGRAPHICAL ENTRIES
Agnieszka Nabrdalik
TŁUMACZENIE / TRANSLATION
Piotr Szufliński, Marta Szymczakowska
REDAKCJA / EDITORS
Stanisław Kulawiak, Andrzej Rutyna
KOREKTA / PROOFREADING
Wiesław Przybyła
PROJEKT KATALOGU I SKŁAD DTP / DESIGN AND DTP
Bartłomiej Busz
PRINT
Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa, www.drukarnia-svd.com.pl
NAKŁAD / PRINT RUN
1000 egz.
ISBN 978-83-950734-0-3, ISBN 978-83-65892-10-2

Gdy słyszę pytanie o to, kim jestem i czego chcę od życia, biorę głęboki oddech i odliczam do dziesięciu. Szukanie odpowiedzi na egzystencjalne rozterki to dla mnie tortura.
Pocę się, jąkam i boli mnie żołądek. Dookreślam siebie intensywnie, odkąd tata zostawił na
moim biurku liścik: „Córeczko, skup się na tym, co dla ciebie najważniejsze”. Za sprawdzony
przepis na życie oddałabym wtedy swój pokój i nowe dżinsy. Minęło ćwierć wieku, a ja wciąż
szukam odpowiedzi na pytanie, kim jestem i czego chcę. Nie pomogły obsesyjne czytanie
książek, katecheza, harcerstwo, ucieczka z domu, studia ﬁlozoﬁczne i stypendium na Harvardzie. Czy pomogłaby fotograﬁa? Wy mi to powiedzcie.
Lubię Wisławę Szymborską za wiele wierszy, jednak za jeden z nich jestem jej szczególnie wdzięczna. Zwłaszcza za pierwszą zwrotkę. I choć nie przepadam za cytatami, tym
razem przytoczę fragment, kierowana nie tylko przeczuciem, a pewnością, że w tym „zatrzęsieniu” i mnogości form istnienia każde ze zdjęć z wystawy Dyskretna tożsamość znajduje
swoje wyjaśnienie.
W zatrzęsieniu
Jestem kim jestem.
Niepojęty przypadek
jak każdy przypadek.
Inni przodkowie
mogli być przecież moimi,
a już z innego gniazda
wyfrunęłabym,
już spod innego pnia
wypełzła w łusce.
W garderobie natury
Jest kostiumów sporo.
Kostium pająka, mewy, myszy polnej.
Każdy od razu pasuje jak ulał
i noszony jest posłusznie
aż do zdarcia.
(…)
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Los okazał się dla mnie
jak dotąd łaskawy.
Mogła mi nie być dana
pamięć dobrych chwil.
Mogła mi być odjęta
skłonność do porównań.
Mogłam być sobą — ale bez zdziwienia,
a to by oznaczało,
że kimś całkiem innym.*
Z określaniem czy dookreślaniem tożsamości jest trochę jak z musztrą. Żołnierz może
wystąpić z szyku na komendę, ale wykonując tylko trzy kroki przed siebie. Jeśli stał w pierwszym szeregu, jego miejsce zajmie osoba z drugiego rzędu. Reguła trzech kroków nie obowiązuje w przypadkach, gdy nie jest możliwe zachowanie odległości. Załóżmy, że mamy
przed sobą dużo wolnej przestrzeni, np. pusty plac, a naprzeciwko dowódcę. Odliczamy trzy
kroki, wychodzimy z pierwszego szeregu, zostawiając za sobą innych. Prostujemy sylwetkę,
poważniejemy, wstrzymujemy oddech i czekamy w bezruchu. Autorzy zdjęć w znaczącej
większości reprezentują pokolenia, które uczono musztry w szkole, harcerstwie czy w jednostce wojskowej, pamiętają zatem uczucie dyskomfortu, a także podległość wobec tego,
kto wydaje komendy… Fotograf z powodu swej sprawczości funkcjonuje w historii sztuki
jako twórca, kreator, „dowódca”. Adepci fotograﬁi dowiadują się, że za najlepsze uznawane
są portrety, które ukazują człowieka takim, jakim jest — autentycznym, naturalnym, „nagim”.
Obok, w czasie, bo raczej nie w przestrzeni geograﬁcznej, wciąż żyją plemiona, które nie
pozwalają się fotografować, bo wierzą, że przeniesienie wizerunku w inne miejsce niż ich
ciało pozbawia duszy, czyli… okrada z tożsamości.
Skoro tak łatwo nas jej pozbawić, z czym trwałym zostajemy? Co mamy u nasady człowieczeństwa jako jednostki zależne od systemów, umów, regulaminów, przykazań? Ci, którzy
rozmyślają zawodowo nad naturą ludzką, dochodzą czasem do wniosku, że to GODNOŚĆ jest
rdzeniem naszej tożsamości, ponieważ u każdego i wszędzie jest taka sama. Prawa człowieka,
również prawo do bycia sobą, wyrażania i manifestowania siebie, przysługują każdemu z racji
jego godności, a nie z racji uznawania takiej czy innej „prawdy”. W moim odczuciu zebrane
zdjęcia są odbiciem tej idei lub — co może bliższe omawianej materii — jej fotograﬁą.
Jeśli deﬁniując pojęcie tożsamości, weźmiemy pod uwagę fakt, że ktoś jest tą osobą, za
którą się podaje i nosi takie, a nie inne nazwisko, wystąpienie z szeregu (nie mylić z występowaniem przed szereg) jest wystawieniem na próbę autoidentyﬁkacji i spójności. Co legitymuje naszą tożsamość w podstawowym administracyjnym, prawnym i przynależnościowym znaczeniu? Dowód osobisty. Dowód tożsamości. Dokument wydawany przez władze
państwa zawiera w materialnie utrwalony sposób dane identyﬁkacyjne. Jest potwierdze-

niem istnienia tego i tylko tego człowieka w konkretnych — biometrycznych, personalnych
i geopolitycznych — okolicznościach. Tyle że bez zdjęcia dowód jest nieważny. Widoczna
twarz potwierdza tożsamość. Fotograf, który wykonuje zdjęcie do dowodu lub paszportu,
wyciąga postać z szeregu, po to, aby zaprezentować właśnie TEGO człowieka.
To, co tchnie człowieczeństwem i prawdą w zdjęciach prezentowanych na wystawie
Dyskretna tożsamość, to uczciwie podjęta próba dodeﬁniowania tożsamości własnej i tych,
którzy stanęli przed obiektywem. Trudność polega na tym, że „dyskretne” nie pozuje i nie
wystawia twarzy do zdjęcia. Autorzy, każdy na swój sposób i w swoim stylu, pokazali naczelną cechę człowieka, jaką jest zmienność. Z nagromadzonych tutaj przykładów i dowodów
tożsamości wynika, że najbardziej ekscytującą i twórczo efektywną aktywnością jest jej poszukiwanie i wydobywanie. Ustalanie tożsamości w celu potwierdzenia danych zostawmy
służbom administracyjnym i porządkowym.
Gdybyście jednak założyli, że te zdjęcia uporządkują zagadnienie tożsamości, poczujecie niedosyt i bezradność, z którymi osobiście mocuję się od lat. Ta wystawa, szczęśliwie dla
głębszych poszukiwań, nie daje gotowych odpowiedzi. „Zaiste człowiek jest to istota lekka,
różnoraka i odmienna. Trudno wytworzyć o nim stałe i jednolite mniemanie”. Prawdziwe, choć
stare jak renesans! Michel de Montaigne, wyznawca sztuk wyzwolonych, miał rękę i serce do
indywidualizmu, pojętego zgodnie z duchem jego czasów. Stanowczo uznał jednostkę z jej
tożsamością subiektywną za najwyższe dobro. Zaprzeczeniem tak rozumianego indywidualizmu jest kolektywizm, identyﬁkowany z przynależnością (tożsamością) grupową, narodową,
społeczną, kulturową, wreszcie internetową. Nic dziwnego, że każdy, kto obejrzy tę wystawę,
zada sobie pytanie wizerunkowo samobójcze: Kim jesteśmy bez tego wszystkiego? Czy fakt,
że jesteśmy tą osobą, za którą się podajemy, gruntuje naszą tożsamość? A może wyprowadza
ją na identyﬁkacyjne manowce? I wreszcie — jeśli każdy z nas ma własną tożsamość, dlaczego
tyle wysiłku wkładamy w jej odnalezienie?
Drodzy Autorzy, przyjmijcie wyrazy uznania za dyskretną kontynuację poszukiwań!
Mimo udręki cielesnej i duchowej, jaką niesie ze sobą dookreślanie własnej tożsamości,
przyjmuję wyzwanie przez Was postawione. Poszukajmy jej razem.
Agnieszka Nabrdalik

* Fragment wiersza Wisławy Szymborskiej W zatrzęsieniu z tomu Chwila,
Wyd. Znak, Kraków 2002
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Fate has been kind
to me thus far.

Indiscreet proof of identity

I might never have been given
the memory of happy moments.

When I hear the question about who I am and what I want from life, I take a deep breath
and count to ten. Searching for the answers to existential dilemmas is torture to me. I sweat,
stammer, and get a stomachache. I’ve been intensely deﬁning myself more and more, ever
since my dad left a note on my desk, which read: “Honey, focus on what’s most important to
you.” I would have traded my room and a new pair of jeans for a good recipe for life. A quarter
of a century has passed, and I’m still looking for the answer to the questions about who I am
and what I want. Nothing helped: neither obsessive reading, religious education, scouting,
nor my ﬂeeing from home, philosophical studies, and the Harvard scholarship. Would photography help? You tell me.
I like Wisława Szymborska for many poems, but there’s one I’m particularly grateful for.
Especially for the ﬁrst verse. And even though I’m not fond of quotes, this time I’m going
to quote a few verses, driven not only by the feeling but by the conviction that among the
myriad and multitudinous forms of existence, each photo at the Discreet identity exhibition
ﬁnds its explanation.

My yen for comparison
might have been taken away.

Among The Multitudes
I am who I am.
A coincidence no less unthinkable
than any other.
I could have diﬀerent
ancestors, after all,
I could have ﬂuttered
from another nest
or crawled bescaled
from under another tree.
Nature’s wardrobe
holds a fair supply of costumes:
spider, seagull, ﬁeld mouse.
Each ﬁts perfectly right oﬀ
and is dutifully worn
into shreds.
(…)

I might have been myself minus amazement,
that is,
someone completely diﬀerent.*
Determining and deﬁning identity is like a military drill. A soldier hears a command and
leaves the formation, but he only takes three steps forward. If he was standing in the ﬁrst
row, a soldier from the row behind him takes his place. The three steps rule does not hold if
it’s not possible to keep the required distance. Let’s assume that there’s a lot of space in front
of us, e.g. an empty square, and we’re standing opposite the commander. We’re stepping
forward from the ﬁrst row, counting out three steps, leaving the other soldiers behind. We
stand at attention, get serious, hold our breath, and wait motionlessly. The vast majority of
the authors of the photos represent the generations which were taught the drill in school,
in a scout group or in a military unit, and they remember the feeling of discomfort, as well
as inferiority towards the person who gave the commands… Due to his/her agency, a photographer’s function in history is that of an artist, creator “commander.” Beginner photographers are told that the best portraits are those that show a person as he/she is — real, natural “naked.” In the temporal, not geographical sense, we still live next to tribes that won’t let
themselves be photographed because they believe that if their image is transferred from their
body somewhere else, they will lose their souls, i.e. their identity will be stolen from them.
If it’s so easy to take our identity from us, what are we left with? What do we have at
the base of our humanity as individuals who are bound by systems, contracts, rules and
commands? Those who professionally ponder the human nature, sometimes reach the
conclusion that DIGNITY is the core of our identity because it’s the same for every one of us.
Human rights, including the right to be yourself, to express and manifest yourself, should be
granted to everyone on account of their dignity, and not because they believe this or that
‚truth’. I think that the presented photos are the reﬂection of this idea, or – which may be
closer to the matter discussed here — its photography. If we deﬁne the notion of identity,
and we take into account that someone is the person they claim to be and has a speciﬁc
name, then leaving the formation (not to be confused with stepping forward) is putting
their self-identiﬁcation and coherence to a test. What legitimises our identity in the basic
administrative and legal sense or in terms of where we belong? The ID. The identity card. The
document issued by the authorities containing our identiﬁcation data in the material form.
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It conﬁrms the existence of a particular individual in speciﬁc biometric, personal and geopolitical circumstances. Yet, it’s not valid without a photo. The face visible in the photo testiﬁes
to the person’s identity. The photographer who takes a picture for an ID or a passport draws
a person from the crowd in order to present THIS exact man or woman.
What gives the sense of mankind and strikes us with its truth in the photos presented at
the Discreet identity exhibition is an honest approach to deﬁne one’s own identity and that
of the people who agreed to be photographed. The diﬃculty lies in that‚ the discreet’ does
not pose or show its face to the camera. The authors, each one in their own unique way,
showed the main human feature — our changeability. Based on the examples and proofs
of identity gathered here, it becomes clear that the most exciting and creatively eﬀective
activity is searching for identity and revealing it. Let’s leave it to administrative authorities
and law enforcement services to ascertain identity.
However, if we assume that these photos can help to understand the problem of identity,
we’ll get the feeling of lack and helplessness, which I’ve been struggling with for years. Luckily,
this exhibition does not give ready answers, which leaves room for deeper analysis. “Truly, man
is a spectacularly vain, diverse, and ﬂuctuating subject. It is hard to establish a speciﬁc and
uniform judgement on him.” How true, yet as old as Renaissance itself! Michel de Montaigne,
a proponent of liberated arts, had a talent and a passion for individualism, understood in accordance with the spirit of his time. He ﬁrmly believed that an individual and their subjective
identity are the greatest good. The opposite of thus understood individualism was collectivism, identiﬁed with group (identity), national, social, cultural and even Internet belonging.
No wonder, anyone who sees the exhibition, is going to ask a question which is suicidal to
one’s image: “Who are we without all of this?” Is the fact that we are a person who we claim
to be enough to ascertain our identity? Maybe it leads our identity astray? And ﬁnally — if
we all have an identity, why does it take us so long to ﬁnd it?
Dear Authors, accept my compliments on continuing your discreet search! Despite the
physical and spiritual pain involved in the search for one’s identity, I want to take on the challenge posed by you. Let’s look for identity together.
Agnieszka Nabrdalik

* A fragment of Wisława Szymborska’s poem Among The Multitudes from the book Moment.
English translation by C. Cavanagh and S. Barańczak, Wyd. Znak, Kraków 2003

Fotografie Photographs
Czesław Chwiszczuk Zdzisław Dados Sławoj Dubiel
Andrzej Dudek-Dürer Alek Figura Tomasz Fronckiewcz
Ewa Gnus Barbara Górniak Waldemar Grzelak
Zenon Harasym Roman Hlawacz Paweł Janczaruk
Tomasz Jodłowski Katarzyna Karczmarz Piotr Komorowski
Ryszard Kopczyński Grzegorz Jerzy Kosmala Krzysztof Kowalski
Krzysztof Kuczyński Stanisław Kulawiak Jacek Lalak Józef Ligęza
Marek Liksztet Ewa Martyniszyn Marek Maruszak
Wojciech Miatkowski Rafał Michalak Stanisław Michalski
Tomasz Mielech Sławomir Mielnik Krzysztof Miller
Janusz Moniatowicz Janusz Piotr Musiał Piotr Maciej Nowak
Mateusz Palka Michał Pietrzak Przemek Piwowar
Wacław Ropiecki Andrzej Rutyna Krzysztof Saj
Dorota Sitnik Maciej Stawiński Maciej Stobierski
Marek Szyryk Alina Ścibor Andrzej Ślusarczyk
Rafał K. Warzecha Marek Wesołowski Aneta Więcek-Zabłotna
Iwona Wojtycza-Fronckiewicz Waldemar Zieliński
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Czesław Chwiszczuk

Autoportret w hełmie zwiadowcy / technika cyfrowa / 70 x 100 cm / Wrocław / 2014

Czesław Chwiszczuk

Autoportret między zmierzchem a nocą / technika cyfrowa / 70 x 100 cm / Wrocław / 2017
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Zdzisław Dados

Entropia 1 / technika cyfrowa / 50 x 70 cm / Egipt / 2017

Zdzisław Dados

Entropia 2 / technika cyfrowa / 50 x 70 cm / Egipt / 2017
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Sławoj Dubiel

2011 / negatyw cz.b., wydruk atramentowy / 50 x 40 cm /
Ostrów Wlkp. / 2011

Sławoj Dubiel

2013 / negatyw cz.b., wydruk atramentowy / 50 x 40 cm / Lubiatowo / 2013
2016 / negatyw cz.b., wydruk atramentowy / 50 x 40 cm / Lubiatowo / 2016
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Andrzej Dudek-Dürer
Meta… Archiwum performance Dudka-Dürera 1969–2017,
Auto Zgniecenie Część I / technika mieszana, fotograﬁa, gniecenie,
laserograﬁa, rysunek / 60 x 50 x 1,5 cm / Wrocław, NYC, Seul, Berlin,
Wenecja, Bonn / 1969–2017

Andrzej Dudek-Dürer

Meta… Multi… Archiwum performance Dudka-Dürera 1969–2017, Auto Zgniecenie Część II / technika mieszana, fotograﬁa, gniecenie,
laserograﬁa, rysunek / 60 x 50 x 1,5 cm / Wrocław, NYC, Seul, Berlin, Wenecja, Bonn / 1969–2017
Pozostaje… w stałym procesie… Archiwum performance Dudka-Dürera 1969–2017, Auto Zgniecenie Część III / technika mieszana, fotograﬁa,
gniecenie, popiół ze spalonych fotograﬁi, laserograﬁa, rysunek / 60 x 50 x 1,5 cm / Wrocław, NYC, Seul, Berlin, Wenecja, Bonn / 1969–2017
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Alek Figura

Polegli na Morzu / technika klasyczna, druk cyfrowy / 50 x 34 cm / Kopenhaga / 1974
Wrocław 31.08.1982 / technika klasyczna, druk cyfrowy / 50 x 38 cm / Wrocław / 1982

Alek Figura

Fotograﬁa Kolorowa (dla mojego synka) / technika klasyczna, druk cyfrowy / 45 x 45 cm / Wrocław / 1987
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Tożsamość występuje w kontekście dwóch najważniejszych dla człowieka relacji: stosunku do siebie samego i stosunku do innych ludzi, a więc zarazem do kultury i tradycji. To
szczególny typ związku, jaki łączy podmiot z nim samym — z jednej strony, z jego własną psychoﬁzyczną i moralną kondycją, z drugiej zaś wskazuje na związek z innymi. Zależność ta opiera się na mniej lub bardziej świadomych postawach wobec wyróżnionych
wartości, których nosicielem jest zarówno sam podmiot, jak i inni ludzie i kultura*.
Ta deﬁnicja tożsamości jak najbardziej identyﬁkuje mój zestaw prac, mój sposób
patrzenia na świat. Podglądam w sposób dyskretny.

Identity exists in the context of the most vital relations for a human being: an attitude
to yourself and to other people, therefore to culture and tradition. It is a special type
of link that connects a person with himself/herself — on the one hand, with his/her
mental, physical and moral condition, whereas on the other hand it indicates a person’s
relations with other people. This relation is based on more or less conscious attitudes
to distinctive values cherished by both the person himself/herself and by other people
and culture.*
This deﬁnition of identity suits my collection of works very well and identiﬁes
my outlook on the world. I peep discreetly.

*fragment z Wikipedii

*from a Wikipedia deﬁnition
Tomasz Fronckiewicz

Tomasz Fronckiewicz

Tomasz Fronckiewcz

Dyskretna tożsamość 1, 2 / technika cyfrowa / 2 x 50 x 100 cm / 2017
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Ewa Gnus

Existence of the Square 2018 / technika cyfrowa / 100 x 70 cm / Przesieka / grudzień 2017
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Barbara Górniak

Dokąd 1, 2, 3 / technika cyfrowa / 3 x 50 x 70 cm / 2018
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Waldemar Grzelak

Żniwiarka / technika hybrydowa / 30 x 40 cm / Kotlina Kłodzka / 1970

Waldemar Grzelak

Jej przedszkole / technika hybrydowa / 30 x 40 cm / Płuczki k. Lwówka Śl. / 1967
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Projekt Nie traćmy się z oczu realizowany od 2007 r. został zakończony w postaci przygotowanej do druku książki. Jaki był cel tego projektu? Wyczerpująco przedstawił to we
wstępie prof. Rafał Drozdowski, pisząc: Projekt wyrasta zarówno z lęku przed wszystkimi
złymi konsekwencjami postępującego rozproszenia naszego środowiska, jak i z nadziei,
że proces ten da się, być może, jeszcze powstrzymać… W miarę wrastania w „realny
kapitalizm” zaczęliśmy mieć — jako artyści i jako indywidua należące do społeczeństwa,
które musiało się w krótkim czasie radykalnie przekształcić — coraz większe trudności
z jednoznacznym komunikowaniem naszych indywidualnych i zbiorowych tożsamości… Trudno w tych okolicznościach odnaleźć jakiś zakres wspólności i jakąś przestrzeń
wspólnych interesów. Trudno się na cokolwiek umówić i trudno się do czegokolwiek zmówić… Jeśli więc nie możemy, nie umiemy albo i nawet nie mamy już ochoty spotykać się
i rozmawiać ze sobą, jeśli po cichu bądź otwarcie przestajemy wierzyć w sens takich spotkań i rozmów, jeśli sądzimy, że nic nowego i nic ważnego z nich nie wyniknie, winniśmy
chyba — mimo wszystko — obiecać sobie naszą możliwie pełną „widzialność”.
Ta „widzialność” członków Związku Polskich Artystów Fotograﬁków Okręgu Dolnośląskiego, a także innych wybitnych polskich artystów zawarta jest przygotowanej do druku książce. Niestety książka od lat czeka na wydawcę.
Zenon Harasym

The project Let’s not lose sight of each other, developed since 2007, has been completed
in the form of a book, which is waiting to be published. What was the project’s objective? Prof. Rafał Drozdowski, described it comprehensively in the introduction, which
read: The project stems from the fear of all the negative consequences resulting from the
progressive dispersion of our community, and from the hope that perhaps it is still possible
to stop this process… As we took roots in the ”real capitalism,” we started to have — as
artists and individuals who are part of the society, which was to radically change in no
time — greater diﬃculty in communicating unambiguously our individual and group
identity… It is hard to ﬁnd in these circumstances a range of collectivity or an area of
joint, mutual interests. It is hard to arrange anything or to undertake a joint activity…
So, if we cannot or are not able to or even not willing to meet and talk with other people,
if deep inside or openly we lose faith in the sense of such meetings and discussions, if we
believe that nothing new or valuable is going to result from them, then perhaps we should
— after all — promise to one another our fullest possible “visibility.”
This “visibility”of the members of the Association of Polish Art Photographers from
the Lower Silesia Division, as well as other distinguished Polish artists is contained in
the book, which is ready for publication. Unfortunately, for years the book has been
waiting for its publisher.
Zenon Harasym

Zenon Harasym

Nie traćmy się z oczu / technika cyfrowa, druk solwentowy / 100 x 90 cm / 2018
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Roman Hlawacz

Kobieta wśród mężczyzn / technika klasyczna, druk cyfrowy / 70 x 93 cm / Amsterdam / 2007

Roman Hlawacz

Mężczyzna wśród kobiet / technika klasyczna, druk cyfrowy / 70 x 93 cm / Nyíregyháza / 1972
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Paweł Janczaruk

Lipstick and lollipop / izograﬁa / 18 x 24 / 40 x 50 cm / Zielona Góra / 2017/2018
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Tomasz Jodłowski

Szlachetna Paczka / technika cyfrowa, kolor / 20 x 30 cm / Zabrze / 2017

Tomasz Jodłowski

Strzelnica / technika cyfrowa, kolor / 20 x 30 cm / Zabrze / 2017
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Katarzyna Karczmarz

Osan / negatyw, technika hybrydowa / około 40 x 50 cm / Pławna / 2007
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Piotr Komorowski

Stół / fotograﬁa cyfrowa / 90 x 60 cm / 2006
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Ryszard Kopczyński

Go West / technika klasyczna, druk pigmentowy / 70 x 100 cm / Wuppertal / 1989
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Grzegorz Jerzy Kosmala

Torzeniec 2011-1 / technika hybrydowa / 50 x 60 cm / Torzeniec 2011

Grzegorz Jerzy Kosmala

Torzeniec 2011-2 / technika hybrydowa / 50 x 60 cm / Torzeniec 2011
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Krzysztof Kowalski

Spektrum wrażliwości III / technika cyfrowa, wydruk wielopigmentowy / 70 x 50 cm / Wrocław / 2017

Krzysztof Kowalski

Spektrum wrażliwości IIII / technika cyfrowa, wydruk wielopigmentowy / 70 x 50 cm / Wrocław / 2017
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Krzysztof Kuczyński

Relacje I / fotograﬁa cyfrowa / 100 x 70 cm / Jelenia Góra / 2017

Krzysztof Kuczyński

Relacje II, III / fotograﬁa cyfrowa / 2 x 100 x 70 cm / Jelenia Góra / 2017
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Stanisław Kulawiak

Utracona tożsamość. Orzeł bez korony, godło PRL jako tarcza strzelnicza / technika cyfrowa /
80 x 60 cm / Ostrzeszów / 1990

Stanisław Kulawiak

Poszukiwanie tożsamości / technika cyfrowa / 70 x 100 cm / Trumbull, CT, USA / 2015
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Jacek Lalak

Z cyklu „Ogrody Rozkoszy Ziemskich” DZIEŃ SZÓSTY — dyptyk / technika gumowa, fotograﬁa cyfrowa, wydruk na płótnie / 100 x 70 cm / 2017
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Józef Ligęza

Kura / brom / 50 x 40 cm / 1975

Józef Ligęza

Weselny walc / brom / 40 x 50 cm / 1975
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Marek Liksztet

Die unvermeidliche Vergänglichkeit (Nieuchronność przemijania) 1 /
negatyw 4 x 5 inch / technika hybrydowa / 50 x 70 cm /
Karkonosze / 1999–2004

Marek Liksztet

Die unvermeidliche Vergänglichkeit (Nieuchronność przemijania) 2, 3 /
negatyw 4 x 5 inch / technika hybrydowa / 2 x 50 x 70 cm / Karkonosze / 1999–2004
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Ewa Martyniszyn

Fantom I / technika cyfrowa / uszkodzone pliki wygenerowane automatycznie /
wydruk / 90 x 60 cm / Wrocław / 10.01.2018

Ewa Martyniszyn

Fantom II / technika cyfrowa / uszkodzone pliki wygenerowane automatycznie /
wydruk / 90 x 60 cm / Wrocław / 10.01.2018
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Marek Maruszak

Wnętrze od zewnątrz / fotograﬁa cyfrowa / wydruk / 50 x 70 cm / H / 2017

Marek Maruszak
Widziane jednym okiem / fotograﬁa cyfrowa / wydruk / 50 x 70 cm / PL / 2017

59

Wojciech Miatkowski

Mury — Obojętność / technika cyfrowa / praca 30 x 40 cm, rama 50 x 70 cm

Wojciech Miatkowski

Mury — Strach / technika cyfrowa / praca 30 x 40 cm, rama 50 x 70 cm
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Rafał Michalak

Pomiędzy snem i szaleństwem 1 / negatyw B/W 35 mm / wydruk cyfrowy / 60 x 90 cm / Radom / IV 2017

Rafał Michalak

Pomiędzy snem i szaleństwem 2 / negatyw B/W 35 mm / wydruk cyfrowy / 60 x 90 cm / Radom / IV 2017
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Stanisław Michalski
XX1 / fotobrom / oprawa drewniana / 70 x 50 cm / 2016
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Tomasz Mielech

Barcelona / odbitka srebrowo-żelatynowa / 25 x 20 cm / 2000

Tomasz Mielech

Girona / odbitka srebrowo-żelatynowa / 25 x 20 cm / 2000
Wenecja / odbitka srebrowo-żelatynowa / 25 x 20 cm / 2002
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Sławomir Mielnik

Akademik 1 / technika cyfrowa / wydruk na tekturze / 30 x 40 cm

Sławomir Mielnik

Akademik 4 / technika cyfrowa / wydruk na tekturze / 30 x 40 cm
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Fotograﬁa osobista — Powroty

Personal photography — Returns

Fotograﬁa to rozmowa z drugim człowiekiem. To chęć poznania człowieka. To nieustawiczne otwarcie na otaczającą nas rzeczywistość. Fotograﬁa jest próbą podzielenia się
z innymi swoimi przeżyciami. To stworzenie powiązań pomiędzy światem a moim
rozumieniem i odczuwaniem go. Inspiracją do powstania cyklu Powroty jest ludzka
pamięć oraz rodzinne stare fotograﬁe. Miały one, dla swoich bohaterów, utrwalić
miłe i niepowtarzalne chwile. Dla mnie są zapisem ludzkich emocji. Przypomnieniem wspólnych spotkań i rozmów. Wywołały szerszą reﬂeksję o ludzkich losach, o relacjach pomiędzy ludźmi oraz przedmiotami, które żyły ich życiem. Franciszek Starowieyski powiedział, że człowiek jest epizodem w życiu przedmiotów, dzisiaj, patrząc
na miejsca, które były związane z bohaterami, można powiedzieć, że to nieprawda.
Pozbawione energii, którą dawali im ludzie, odchodzą, dematerializują się. Czas dla
nich jest okrutny. Cykl ten jest bardzo osobistym spojrzeniem, ale być może zachęci do
reﬂeksji. Przecież każdy ma swoją niepowtarzalną historię…
Krzysztof Miller

Photography is a conversation with another person. It’s a need to learn about an individual. It’s a constant openness to the surrounding reality. Photography is an attempt
to share one’s feelings with other people. It creates a link between the world and how
we understand and experience it. The series ‚Returns’ was inspired by human memory
and old family photos. They were to preserve for the people portrayed in them some
nice and unique moments. For me, they are a record of human emotions. A reminder of
meetings and conversations with other people. They stimulate a more general reﬂection
on human fate and the relationships between people and objects that lived their lives.
Franciszek Starowieyski once said that a person is an episode in the life of their items,
but looking today at the places which were connected with the people in the photos,
we see that it is not true. Without the energy that people gave them, they dematerialise.
Time has treated them cruelly. The series provides a very personal look, but it may also
inspire reﬂection. Surely each of us has their own unique story…
Krzysztof Miller

Krzysztof Miller

Pokolenie / technika cyfrowa / 15 x 11 cm
Powrót syna marnotrawnego / technika cyfrowa / 15 x 20 cm

Powroty / technika cyfrowa / 15 x 15 cm
Zapach cukierków eukaliptusowych / technika cyfrowa / 15 x 11 cm
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Janusz Moniatowicz

Kochankowie / brom / 13 x 18 cm / Jelenia Góra / 1986

Janusz Moniatowicz

Okno 1 / brom / 18 x 24 cm / Jelenia Góra / 1986
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Nie poznałem swojego dziadka ze strony ojca. W latach 40. XX wieku był on więźniem
KL Auschwitz, potem Leitmeritz, Flossenburg. Te ledwie dostrzegalne prace, bielą na
bieli, przedstawiają portret dziadka, listy transportowe z jego nazwiskiem, numerem,
mapę ówczesnej części Europy, ujęcia poszczególnych nazistowskich obozów, w których
spędził kilka traumatycznych lat swojego życia. Dziadek szczęśliwie powrócił do swojego domu. Zmarł dwa lata przed moimi narodzinami.
Janusz Piotr Musiał

I did not meet my grandfather on my father’s side. In the 1940s he was a concentration
camp prisoner at Auschwitz and later at Leitmeritz, Flossenburg. These barely discernible works, white on white, show a portrait of my grandfather, transport lists with his
name and number, a map of that part of Europe of the time, pictures of individual Nazi
camps where he spent several traumatic years of his life. Luckily, my grandfather returned
home. He died two years before I was born.
Janusz Piotr Musiał

Janusz Piotr Musiał

White hope 1, 2 / druk UV na płótnie / 2 x 40 x 30 cm / 2013–2014
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Piotr Maciej Nowak

Z cyklu dyskretna tożsamość: On / fotograﬁa cyfrowa, wydruk atramentowy /
40 x 100 cm / 2015–2017 / Fot. M. Wesołowski, aranżacja P. Nowak

Z cyklu dyskretna tożsamość: Ona /
Fot. P. Nowak
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Mateusz Palka
Wrocław, grudzień 2008 / technika klasyczna, odbitka żelatynowo-srebrowa na papierze barytowym / 30 x 30 cm / Wrocław / 2008
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Michał Pietrzak

Przestrzeń / odbitka srebrowa — obiekt / 100 x 210 cm
/ 6 x 28 x 38 cm /

81

Przemek Piwowar

Face to face 1 / technika cyfrowa / 70 x 50 cm / Europa–Azja / 2005–2017

Przemek Piwowar

Face to face 2 / technika cyfrowa / 70 x 50 cm / Europa–Azja / 2005–2017
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Wacław Ropiecki

Ten Który Porzucił La Manchę (awers i rewers) / technika mieszana / 2 x 100 x 70 x 8 cm / 2018
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Andrzej Rutyna

„XXX” ze zbioru Archetypy — dyptyk /II /4-1-PPZ- 4270, nakład: 5/1 / technika cyfrowa / druk Canon, papier Tecco 240 g / 70 x 46 cm
plus passe-partout: 66 x 90 cm / naklejone na pcv 5 mm, foliowane, rama złota / 2017

Andrzej Rutyna

„XXX” ze zbioru Archetypy — dyptyk /I/ 4-2-PPZ - 4269, nakład 5/1 / technika cyfrowa / druk Canon, papier Tecco 240 g / 70 x 46 cm
plus passe-partout: 90 x 66 cm / naklejone na pcv 5 mm, foliowane, rama złota / 2017
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Krzysztof Saj

The Baltic Mermaid / wydruk cyfrowy / 70 x 100 cm / Orzechowo / 16.07.2017
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Dorota Sitnik
Granice tożsamości 1 / technika cyfrowa / 70 x 50 cm / 2007

Dorota Sitnik

Granice tożsamości 5 / technika cyfrowa / 70 x 50 cm / 2007
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Maciej Stawiński

Portfolio 84-85,01 / technika klasyczna, druk pigmentowy archiwalny / 61 x 88,5 cm / 2017
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Maciej Stobierski

Plastyczny czas 01 / technika cyfrowa / 30 x 40 cm / Prusów / 1.05.2014

Maciej Stobierski

Plastyczny czas 02 / technika cyfrowa / 30 x 40 cm / Prusów / 1.05.2014
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Sady pod Niemodlinem. Poznawanie świata, zabawy, dziecięce trwonienie czasu. Nieśmiały chłopak z małej wsi. Poniemiecki dom, w którym spędziłem część dzieciństwa. Miejsce szczęśliwych lat
— moja mała Arkadia. W domu za drzwiami kuchni niewielkie pomieszczenie bez okna. Pamiętam
szeroką półkę biegnącą dookoła dwóch ścian, czerwoną żarówkę, kuwety: jedną ceramiczną, a dwie
inne metalowe, pewnie z laboratorium medycznego, bo mama była pielęgniarką. Urządzenie do
naświetlania zdjęć i zieloną ramkę do kopiowania — teraz jedyna rzecz, która mi pozostała z tego
miejsca. Ciemnia. Miejsce obecnie już tylko wywołujące mgliste wspomnienia, niegdysiejsza przestrzeń magicznych rytuałów. Odgrzebuję teraz zamglony obraz, kiedy przyglądam się, jak mój wujek
wywołuje naświetlone kartki papieru. Lecz czy to jeszcze pamiętam, czy są to obecne wyobrażenia
tego, co mogło mieć miejsce — nie wiem. Filmy były czarno-białe, więc wspomnienia są głównie
monochromatyczne. I jak stare, niewypłukane dobrze fotograﬁe bledną z czasem.
W domu mieszka z nami brat mamy, który w szkole, w powiatowym mieście, zainteresował
się fotograﬁą na tyle, że jego ojciec a mój dziadek zrobił dla niego ciemnię i co zaskakujące, mimo że
był prostym, zwykłym rolnikiem, ręcznie wykonał przedmioty niezbędne do odbijania fotograﬁi.
Wujek„Uka” fotografuje mnie — swojego siostrzeńca. Negatywy najpierw są w dziwnych,
różnych szerokich formatach, później małoobrazkowe. Staję, gdzie postawi mnie fotograf, przed
domem, na łące, przed krzakami. Fotograﬁa jest więc ze mną od zawsze, od najwcześniejszych
wspomnień. I potem już tak blisko, namacalnie, kiedy dostaję na pocieszenie po śmierci Ojca nie
tylko aparat, ale i niezbędne wyposażenie ciemni.
Później korzystam z popularnych wówczas kółek fotograﬁcznych. Moje pierwsze w kantorku
na tyłach klasy z ﬁzyki, później w domu kultury. Pierwsze zajęcia w„prawdziwej”ciemni, aparaty
Start i Exakta. Skórzana torba po kamerze Krasnogorsk na ramieniu instruktora jest moim marzeniem o atrybucie prawdziwego fotografa. Duszne wieczory spędzane w tamtejszej ciemni. Częste
wizyty w sklepie Foto-Optyka, rentgenowskie utrwalacze, radzieckie ﬁlmy, wywoływacze w ampułkach. W domu zasłanianie okien kocami na długie godziny, aby stworzyć zaciemniony pokój
do powiększania, zniecierpliwienie mojej Mamy zabieraniem jej czasu i przestrzeni, marnowanie
papieru, by cokolwiek mogło się pojawić, szyby zaklejone suszącymi się odbitkami często odrywanymi siłą, bo zbyt mocno się przykleiły, zdobywanie trudno dostępnych odczynników.
Dalej liceum, później dwuletnia szkoła fotograﬁczna. Już mam inne, własne aparaty, po sprezentowanej Smienie przychodzi czas na Zenita, potem Yashica na szeroki ﬁlm zwojowy. Fotografuję
wszystko, atawistycznie również siebie. Cały czas w kadrze pojawiam się ja. Siłą pierwotnego przyzwyczajenia. Najprościej jak się da na wprost obiektywu. Potrzebuję swoich obrazów dla własnej
pamięci. Chciałbym chyba, nie wiedząc o tym, zabrać je ze sobą w podróż, w której wciąż jestem.
I miejsce to samo, a inne. Niby to samo drzewo, niby te same zarośla, niby ta sama od wieków powtarzająca rytuał rośnięcia trawa. Niby ta sama postać przed obiektywem.
Wracam ciałem i wspomnieniami. Z wdzięcznością za tamten czas i za to miejsce, które wciąż
tyle znaczy. Tu i teraz określam siebie. Oglądam swoją postać z uważnością przynależną dokładnemu w odwzorowywaniu obiektywowi. Z mojego dzisiejszego świata wracam tam, dokąd prowadzi
mnie moje serce, gdzie byłem szczęśliwy. Cofam się o dziesięciolecia do mojego Raju i wiem, że nigdy
go nie opuściłem. I nie wiem, po co tyle szukałem, oddalałem się. Wracam, jak wracają dawno temu
kupowane na kościelnych odpustach trocinowe piłeczki odbite od dłoni i oddalone na rozciągniętej
gumce. Jednak dorosły i dojrzały nie wejdę do tej samej rzeki — to nadaremne.
Staję na środku łąki i patrzę na jej wieczność, na obojętność, na spokój zachodzącego słońca.
Przeminę, poddam się własnemu losowi. Nie zatrzyma mnie ani nagrzana kora pni drzew, ani fotograﬁe przy nich zrobione. Zniknę w otchłani czasu i karmić się mną będą zielone rośliny, a wielkie
liście przydrożnych łopianów będą mi domem. Gwiezdny pył opadający na pola zbóż, na których
stałem, na łąki, po których chodziłem, składa się z takich samych atomów jak moje ciało. Tak sobie
myślę, jak wracam pamięcią do swego Raju.
Marek Szyryk

Orchards near the town of Niemodlin. Getting to know the world, playing games, taking time.
A shy boy from a small village. A house abandoned by German refugees, where I spent part of my
childhood — those were the days, my little Arcadia. In the house, behind the kitchen door there was
a small room without a window. I remember a wide shelf hanging around two walls, a red light bulb,
some trays: a ceramic one and two made of metal, probably from a medical laboratory because my
mother was a nurse. A device for exposing photographs and a green frame for copying — now the
only thing I have from this place. The darkroom. Now just a place that brings some hazy memories,
the former site of magical rituals. I’m trying to clear up this dim picture of me watching my uncle develop exposed sheets of paper. But whether it is my memory or my present image of what could have
happened — I don’t know. Films were black and white, so memories are mainly monochromatic
and they fade with time, like old photographs that have not been rinsed well.
My mother’s brother lives with us. At school, in a county town, he got interested in photography
so much that his father and my grandfather made a darkroom for him and, surprisingly, my uncle,
being a simple farmer, made objects used for printing photographs all by himself.
Uncle“Uka”takes pictures of me, his nephew. Negatives are ﬁrst in some strange, various, wide
formats and then have miniature forms. I stand where the photographer puts me, in front of the
house, on a meadow, in front of some bushes. Photography has been part of my life for ever, even in
my earliest memories. And then it sticks with me for good when I get a camera as consolation after
my Father’s death — not only a camera but also the necessary darkroom equipment.
Later I attend photo clubs, so popular at that time, the ﬁrst one in a storeroom at the back of
a physics lab at school and then at a community centre. My ﬁrstclassesina “real”darkroom,Startand
Exakta cameras. A leather bag for a Krasnogorsk camera, hanging on my instructor’s shoulder, is my
dream of an attribute of a real photographer. Stuﬀy evenings spent in the darkroom, frequents visits
to a photo-optic shop, X-ray ﬁxers, Soviet ﬁlms, developers in ampoules. At home, windows covered
with blankets for many hours to make a dark space for enlarging, my Mum’s getting impatient at me
taking away her time and space, wasting paper to get anything to appear, window panes covered
with sticky prints drying up, often ripped oﬀ the windows because they stuck too hard, big eﬀorts to
obtain reagents, which weren’t easily available.
Next I go to high school and then a two-year school of photography. I have my own cameras,
a Smena I was given as a gift is replaced by a Zenit and then I own a Yashica with a wide reel ﬁlm.
I take pictures of everything, atavistically also of myself. I always put myself in the frame, by force of
primal habit, simply facing the lens. I need my pictures for my own memory. I would probably like to
take them with me on my daily travels, unaware of the fact. I watch the same tree but it looks diﬀerent. Apparently the same tree, apparently the same bushes, apparently the same grass repeating the
ritual of growing for ages. Apparently the same ﬁgure in front of the lens.
I am back in body and in reminiscence. Grateful for those days and that place which still means
so much to me. I deﬁne myself here and now. I watch myself as carefully as a lens made for exact
reproduction. I go back from my present-day world to where my heart leads me, where I was happy.
I go decades back to my Paradise and I know that I have never left it. And I don’t know why I was
searching so hard, walking away. I am returning like sawdust balls I used to buy at church fairs,
bounced against my hand, jumping on a rubber band and then coming back. Yet being an adult,
a mature man, I won’t get into the same river again — it is futile.
I’m standing in the middle of a meadow, looking at its eternity, at the indiﬀerence and peace of
the setting sun. I will pass away, succumb to my destiny. Nothing will keep me here, not even the warm
bark on the trees or photographs taken near them. I will disappear in the depths of time and become
food for green plants and big leaves of roadside burdock will be my home. The stardust that falls on the
cropland where I used to stand, on meadows I used to walk on, is made of the same atoms as my body.
These are the thoughts I think when casting my mind back to my Paradise.
Marek Szyryk

Marek Szyryk

Wracam do Raju 1, 2, 3 / technika mieszana, wydruk pigmentowy / 3 x 50 x 102 cm
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Alina Ścibor

Technognosis transﬁguratio 02 / technika cyfrowa / 50 x 70 cm / Wrocław / 13.01.2018
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Andrzej Ślusarczyk

Krajanów / technika hybrydowa / 50 x 60 cm / 2008

Andrzej Ślusarczyk

Pożarzysko / technika hybrydowa / 50 x 60 cm / 2010
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Rafał K. Warzecha

Podróżnik / technika cyfrowa, druk pigmentowy / 100 x 70 cm / Karkonosze / 2017
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Marek Wesołowski

Matka — Natura I, III / fotomontaż, druk atramentowy, Epson 9900, papier Canon / 2 x 25 x 35 cm /
1962–2006–2013

Marek Wesołowski

Matka — Natura II / fotomontaż, druk atramentowy, Epson 9900, papier Canon / 25 x 35 cm / 1962–2006–2013
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Stygmaty

Stigmata

Cyfry i litery tworzą kod.
Ów kod to prawem nadany symbol.
Symbol choroby.
Dla urzędników: jedyny sposób identyﬁkacji.
Dla chorych: wyrok.

Digits and letters form a code.
The code is a symbol sanctioned by law.
A symbol of a disease.
For oﬃcials: the only method of identiﬁcation.
For the sick: a sentence.

Aneta Więcek-Zabłotna

Aneta Więcek-Zabłotna

Aneta Więcek-Zabłotna

Stygmaty / fotograﬁa cyfrowa / 100 x 70 cm / Lubin / 2015
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Iwona Wojtycza-Fronckiewicz

Przestrzenie 1 / technika cyfrowa, wydruk solwentowy / 50 x 100 cm / 2011

Iwona Wojtycza-Fronckiewicz

Przestrzenie 2 / technika cyfrowa, wydruk solwentowy / 50 x 100 cm / 2011
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Waldemar Zieliński

Dyskretna tożsamość / technika cyfrowa, wydruk solwentowy / 48,5 x 70 cm / Bystrzyca Kłodzka / 15.01.2018
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Biograﬁe
Czesław Chwiszczuk
Twórczo wypowiada się w fotograﬁi, ﬁlmie oraz formach multimedialnych.W 1983 r. obronił dyplom na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi. Od 1984 r. działa w Stowarzyszeniu
Filmowców Polskich oraz Związku Polskich Artystów Fotograﬁków.W latach 1984–1986 pracował jako operator obrazu w Studio Filmowym im K. Irzykowskiego w Warszawie, a od 1986 do
1992 r. w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Od 1984 r. jest wykładowcą Akademii
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Obecnie pełni funkcję profesora nauk
w Katedrze Sztuki Mediów. W dorobku artystycznym ma liczne wystawy, działania indywidualne i grupowe. Jest autorem zdjęć do kilkunastu ﬁlmów dokumentalnych, fabularnych, animowanych i reklamowych. W fotograﬁi interesuje się wielowymiarowością przestrzeni, stwarzania
i odtwarzania relacji czasoprzestrzennych: podmiot–przedmiot–wyobraźnia.
Zdzisław Dados
Zajmuje się fotograﬁą od ponad pięćdziesięciu lat. Młodość spędził w Lublinie, gdzie w latach
60. XX wieku działał w Fotoklubie Zamek. Członkiem ZPAF jest od 1979 r. W latach 80. w Stanach
Zjednoczonych zajmował się fotograﬁą reklamową. Od 1987 r. mieszka weWrocławiu.W kręgu jego
zainteresowań twórczych jest pejzaż i natura. Uczestniczył w około 300 wystawach w kraju i za granicą. Jest autorem 32 wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych oraz
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
Sławoj Dubiel
Urodził się w 1964 r. w Tarnowskich Górach. Wykształcenie wyższe i specjalistyczne zdobył
w Opolu, gdzie też zamieszkał i obecnie pracuje. Swoje prace prezentuje na wystawach autorskich i kuratorskich. Zdobył duże grono odbiorców, w tym krytyków fotograﬁi. Jest dwukrotnym
stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonuje głównie czarno-białe fotograﬁe przestrzeni postindustrialnych oraz klasyczne fotograﬁe krajobrazu. Rejestruje zmiany
zachodzące w życiu regionu. Jest autorem cykli fotograﬁcznych, dokumentujących nieczynną
Cementownię Groszowice (2002), kulturę ludową Śląska Opolskiego (2004) czy historyczną zabudowę Paczkowa i Byczyny (2007) oraz Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach (2012).
Od 2000 r. należy do Związku Polskich Artystów Fotograﬁków, a od 2011 r. współtworzy Fundację
Warsztatów Fotograﬁcznych 2.8, w ramach której współorganizuje Opolski Festiwal Fotograﬁi.
Andrzej Dudek-Dürer
Performer, fotograf, artysta sztuki mediów. Członek ZPAP i ZPAF. Współpracownik fotograﬁczno-graﬁczny z pismami, m.in.„Sigma”,„Odra”,„Dekada Literacka”,„Format”,„Rampike”
(Kanada), „DOCK/S” (Francja), „Fotograﬁa”,„Rita Baum”. W 1979 roku rozpoczął realizację projektów SZTUKI PODRÓŻY na terenie Polski, następnie Europy Zachodniej, Meksyku, USA, Kanady,
Australii, Nowej Zelandii, Singapuru, Korei Południowej, Japonii. Uczestniczył w wielu wystawach
sztuki współczesnej, m.in. w Shoto Museum of Art w Tokio i Niigata City Art Museum, Złocisty

Jantar (Gdańsk 1974), Foto Expo (Poznań 1977), Polska fotograﬁa w XX wieku (Warszawa 2007),
Fotograﬁa z kolekcji zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu (2007). Jest laureatem nagrody
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za Nieocenione Zasługi dla Kultury Polskiej oraz nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury
w roku 2014. Jego dokumentacje i prace znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Kolekcja Zachęty Dolnośląskiej, Stedlijk Museum w Amsterdamie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Tate Gallery
w Londynie, City Art Institute Library w Sydney, The School of the Art Institute of Chicago.
http://www.a.dudek.durer.artwroc.com
Alek Figura
Urodzony w Opolu w 1950 r. W ZPAF działa od 1987 r. Pracował w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1996–2016), w latach 1996–2014 był członkiem zespołu redakcyjnego
Pisma Artystycznego „Format”. Uczestniczył w neoawangardowym nurcie polskiej fotograﬁi.W latach 1976–1981 współpracował z Wrocławską Galerią F-M-A, był współzałożycielem
i członkiem grupy twórczej Seminarium Foto-Medium-Art. W 1998 r. otrzymał stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich i kolekcjach prywatnych. Ważniejsze
wystawy: Struktury, Wrocławska Galeria Fotograﬁi, Wrocław (1977); Biennale Sztuki Młodych,
Sopot (1978); Czas, Galeria Kitano, Kobe, Japonia (1979); Biennale Sztuki Młodych 80, BWA,
Łódź; Media i poznanie, Galeria Ai, Tokio, Japonia; Wyprawa do kresów fotograﬁi, Instytut Polski,
Sztokholm, Szwecja; Międzynarodowe Biennale Graﬁki, Pałac Sztuki, Kraków (1980); Ekstended
Photography, Międzynarodowe Biennale Fotograﬁi, Wiener Secession, Wiedeń, Austria (1981);
Polska fotograﬁa intermedialna, BWA, Poznań; Osobowości fotograﬁi intermedialnej, Centrum
Sztuki Współczesnej, Warszawa (1988); Konceptualizm. Medium fotograﬁczne, Muzeum Miasta
Łodzi, Łódź (2010); Syros ATR 2011, Muzeum w Nieborowie Oddział Muzeum Narodowego
w Warszawie, Nieborów (2012); Prawda, Galeria FONS, Pardubice, Czechy (2013); Metafory Realności, DCF, Wrocław (2014); 27 ART-EKO, BWA, Kielce (2014); World Photographic Cup (2015);
Dualizm fotograﬁi, DCF, Wrocław (2016); Globalizacja i indywidualność, Muzeum Współczesne,
Wrocław (2017).
Tomasz Fronckiewicz
Absolwent ASP we Wrocławiu. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki i DAAD Deutscher
Akademischer Austauschdienst w Brunszwiku w Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
na wydziale projektowania graﬁcznego w Niemczech. Członek KiT Stowarzyszenia Żywych Poetów w Brzegu, członek grupy artystycznej Kontynuacja i Sprzeciw. Członek ZPAP O/ Wrocław
i Okręgu Dolnośląskiego ZPAF. Animator kultury odznaczony srebrną odznaką Zasłużony dla Województwa Opolskiego oraz medalem Zasłużony dla Powiatu Brzeskiego. Uczestnik wielu wystaw
w Polsce i za granicą. Prowadzi wraz z małżonką studio fotograﬁczne www.fotograﬁabrzeg.pl.

Ewa Gnus
Członek ZPAF, mieszka i pracuje we Wrocławiu. Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki
zdrowia. Obecnie studiuje na Międzynarodowym Forum Fotograﬁi„Kwadrat”.Współpracowała
z wydawanym przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotograﬁków i Twórców Audiowizualnych kwartalnikiem „OBSCURA” (zeszyty fotograﬁczne Polskiej Federacji Fotograﬁcznych i Audiowizualnych Stowarzyszeń Twórczych), w którym poza fotograﬁami publikowała także recenzje
z wystaw fotograﬁcznych i sprawozdania z plenerów organizowanych przez stowarzyszenie. Jest
członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Swoje fotograﬁe eksponowała
na międzynarodowych salonach fotograﬁi. Uczestniczyła w konkursach fotograﬁcznych, m.in.
w Japonii, Hiszpanii, Belgii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Hongkongu, Finlandii, na Tajwanie
oraz w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce.„Interesuje mnie fotograﬁa humanistyczna. Staram się taktownie zaglądać do ludzkiego wnętrza, by uwiecznić jego duchowe piękno.
Jestem zwolenniczką minimalizmu, jednocześnie szanuję odmienność i skrajności. Poszukuję
źródeł inspiracji, realizując pasje podróżnicze, dzięki którym mogę poznawać bogactwo obcych
kultur, zwyczajów i poglądów”.
Barbara Górniak
Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyższego Studium Fotograﬁi AFA weWrocławiu. Członek ZPAF oraz nieformalnej Grupy 999. Mieszka i pracuje
we Wrocławiu. Zajmuje się fotograﬁą dokumentalną, przyrodniczą, portretową, subiektywną.
Fotograﬁa jest dla niej ciągłym dążeniem, twórczym imperatywem do utrwalania własnych
spostrzeżeń i doznań. Cykle fotograﬁczne: Zamki dolnośląskie (2001), Rzeczywistość symboliczna
(2005), Złudzenia (2008), Obecność (2009), Sztuka przetrwania (2010), Drzewo życia (2010),
Znaki czasu (2010), Pustynia (2011), Powrót Daisy (2012), Kształt teraźniejszości (2012), Dusze
błądzące — Zamek Czocha (2013), Egzystencja (2013), Nokturny wrocławskie (2014), wystawiane na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych. Wystawa Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku
(2013) prezentowana była na Dolnym Śląsku, w Austrii, w miastach niemieckich oraz w Brukseli
i we Lwowie. Fotograﬁe jej autorstwa publikowane są w albumach, katalogach, czasopismach,
na stronach internetowych. Współorganizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju fotograﬁi,
m.in. plenery fotograﬁczne pn. Wobec Miejsca i Czasu… Wystawę Nokturny Wrocławskie eksponowano w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze,
Muzeum Hauptmanna w Jagniątkowie oraz jako ekspozycję zewnętrzną na terenie Ambasady
RP w Hadze.
www.barbaragorniak.pl
Waldemar Grzelak
W 2017 r. obchodził pięćdziesięciolecie działalności fotograﬁcznej. Należy do ZPAF oraz
Stowarzyszenia Artystycznego ,,Nowy Młyn”w Szklarskiej Porębie. Przez 20 lat prowadził własne
studio, zajmując się zawodowo fotograﬁą studyjną, reklamową i wydawnictwem reklamowym.
Waldemar Grzelak prezentuje typ wrażliwości estetycznej, jaką w XIX i początkach XX w. przedstawiali polscy malarze romantyczni. Jego sposób fotografowania, jakby z pamięci, sprawia,

że w kadrze jest nie to, co widział, lecz to, co odczuwał. Jest autorem wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz laureatem wielu nagród. Jego fotograﬁe znajdują się w zbiorach BWA w Jeleniej Górze,
Muzeum Carla i Gerharta Hauptmanna w Szklarskiej Porębie oraz w zbiorach prywatnych.
www.wenafotoart.pl
Zenon Harasym
Urodził się w 1941 r. w Borysławiu. Ukończył Politechnikę Wrocławską w 1964 r., a w 1976 r.
doktoryzował się w Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej. Członek ZPAF
od 1978 r. Od 1994 r. używa pseudonimu Nez O’Hara. Współzałożyciel grup artystycznych: Sześć
(1961–1962), Odra-65 (1965). Brał udział w ponad 310 wystawach zbiorowych w kraju i za
granicą, zdobywając liczne nagrody. W dorobku artystycznym ma 60 wystaw indywidualnych.
W 2009 r. został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we
Wrocławiu, Muzeum Sportu w Warszawie, Liptowskiego Muzeum w Ružomberoku (Słowacja),
Zeiler Photo und Film Museum w Zeil am Main (Niemcy). Biograﬁę artysty opublikowano w Encyclopédie internationale des photographes de 1839 à nos jours (Neuchâtel 1997), Antologii
fotograﬁi polskiej 1839–1989 (Lucrum, Bielsko-Biała 1999), Słowniku biograﬁcznym fotografów polskich 1846–2006 (ZPAF, Warszawa 2008). Od ponad trzydziestu pięciu lat zajmuje się
kolekcjonowaniem starych fotograﬁi. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Fotograﬁi oraz
autorem i współautorem dziesięciu książek z historii fotograﬁi i poradników dla kolekcjonerów
starych fotograﬁi.
Roman Hlawacz
Należy do Związku Polskich Artystów Fotograﬁków. Najczęściej fotografuje życie ulicy, rejestrując różne oblicza współczesności. Poszukuje nowych form narracji fotograﬁcznej, a głównym
tematem jego twórczości jest człowiek. Interesują go relacje międzyludzkie, a także zależność
człowieka od kultury, cywilizacji i przyrody. Podróże umożliwiają mu poznawanie ludzi i miejsc
w różnych częściach świata. Podróżuje po wielu krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej oraz
Afryki, czego plonem są liczne wystawy i albumy fotograﬁczne. Przez wiele lat pracował jako
fotoreporter oraz specjalista dokumentacji fotograﬁcznej obiektów przemysłowych. W dorobku
ma 90 wystaw autorskich, udział w ponad 500 zbiorowych wystawach fotograﬁcznych oraz
konkursach ﬁlmowych w kraju i za granicą. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia. Swoje prace
prezentował m.in. w Austrii, Chinach, Korei, Brazylii, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Czechach,
Hiszpanii, Wenezueli i na Węgrzech. Od ponad 50 lat jest obecny w życiu kulturalnym Śląska
Opolskiego jako organizator i współorganizator działań popularyzujących region.
www.hlawacz.pl
Paweł Janczaruk
Członek Związku Polskich Artystów Fotograﬁków, artysta Fotoklubu RP. OrganizatorWarsztatów „Fotowidzenia”, prowadzi Pracownię Edukacji Fotograﬁcznej ZUTW i grupę Fotograﬁczna
Fabryczna. Autor 42 wystaw indywidualnych. Uczestnik ponad 500 wystaw zbiorowych, w ra-
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mach których otrzymał 75 nagród. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem
Zasłużony dla Fotograﬁi Polskiej, Brązową Odznaką PFSF i Złotą Odznaką LTK. Jego prace znajdują
się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Holandii, Niemczech, Francji, Czechach i Belgii. Autor
książek: Wszystko, co chcę powiedzieć o otworkach, Retro Fotograﬁa, czyli dawne techniki fotograﬁczne, Wszystko, co wiem o technikach fotograﬁcznych, To, co wiem o fotograﬁi otworkowej,
Zielona Góra — fotograﬁe znalezione i mini albumów: Puchełki, kiedy życie było piękne — łomograﬁe z puchełkami, Jest taki samotny dwór.
Tomasz Jodłowski
Zawodowo fotograﬁą zajmuje się od ponad dwudziestu lat, specjalizuje się w fotograﬁi
artystycznej, portretowej i reportażu społecznym. Freelancer, członek Związku Polskich Artystów
Fotograﬁków. Studiuje w InstytucieTwórczej Fotograﬁi w Opavie. Laureat konkursów fotograﬁcznych: Śląskiej Fotograﬁi Prasowej, BZWBK Press Foto, Grand Press Photo, National Geographic.
Fotografuje ludzi, wydarzenia i przemiany zachodzące na Śląsku. I nie tylko… Stypendysta
Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury: projekt fotograﬁczny Sound of Silesia.
Współtwórca zdjęć do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Wychowały nas książki” na zlecenie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Liczne nagrody w konkursach fotograﬁcznych.
Uczestnik kilkudziesięciu wystaw krajowych i zagranicznych. Publikacje albumowe: Polska i Polacy, 303 zdjęcia, które musisz znać, 10 lat Grand Press Photo, Fotograﬁe Rzeczpospolitej 2006–
–2009, Poland Polska Polonia, Wielka woda. Współautor książek: Drugie życie kopalń, Babska
szychta, Ratownicy — Pasja zwycięstwa.
Katarzyna Karczmarz
Zdobyła wykształcenie przyrodnicze i psychologiczne. Zajmuje się fotograﬁą portretową
oraz pracą jako psycholog kliniczny w szpitalu psychiatrycznym. Prowadzi zajęcia z psychologii
obrazu dla słuchaczy studium fotograﬁi weWrocławiu, obejmujące zagadnienia z obszaru ﬁlozoﬁi sztuki i psychologii twórczości. Autorka kilku cykli fotograﬁi: Martwe natury, Ludzie i Rzeczy,
Autoportret oraz Mieszkańcy Ogrodów.
Piotr Komorowski
Urodzony we Wrocławiu w 1955 roku. W latach 1989–1995 związany z ideą fotograﬁi
elementarnej, bazującej na ortodoksyjnym traktowaniu struktury medium. Od 2000 roku zajmuje się fotograﬁą inscenizowaną. Pomysłodawca i współzałożyciel Międzynarodowego Forum
Fotograﬁi„Kwadrat”. Założyciel Autorskiego Laboratorium Fotograﬁi weWrocławiu. Profesor ASP
we Wrocławiu, gdzie w Katedrze Sztuki Mediów na Wydziale Graﬁki i Sztuki Mediów prowadzi
Pracownię Fotograﬁi Inscenizowanej.
Ryszard Kopczyński
Urodzony w Polsce, od ponad 30 lat mieszka i prowadzi własne studio fotograﬁi koncepcyjnej w Niemczech. Jako fotograf reklamowy pracuje dla wielu znanych regionalnych i mię-

dzynarodowych klientów. Oprócz kreatywnej pracy zawodowej realizuje artystyczne projekty
autorskie. Najczęściej są one publikowane w postaci wielkoformatowych kalendarzy: Weitundbreit (Szeroko i daleko) — seria panoramicznych ściennych kalendarzy autorskich 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017, Reisen mit Holga (Podróże z Holgą) oraz Zuhause
mit Holga (Z Holgą w domu) — seria kalendarzy fotografowanych analogowo kamerą Holga
2003, 2004, 2012. Wykonał też ponad 10 kalendarzy artystycznych dla różnych klientów i cykl
około 50 portretów mniej lub bardziej znanych postaci z branży reklamowej. Od 1993 r. jest
członkiem Niemieckiego Towarzystwa Fotograﬁi DGPh, a od 1998 r. członkiem ZPAF. Uczestniczył w licznych wystawach w Niemczech, Holandii, Polsce, Anglii, USA, Francji i Maroku.
Zdobywał wyróżnienia w prestiżowych międzynarodowych konkursach fotograficznych.
Wiele jego prac znajduje się w kolekcjach prywatnych i publicznych.
www.kopczynski.de, www.paularyszard.com.
Grzegorz Jerzy Kosmala
Urodził się w 1975 r. Ukończył Szkołę Podstawową w Ostrzeszowie, Technikum Mechaniczne przy FUM Ostrzeszów i Wydział Komunikacji Multimedialnej, kierunek fotograﬁa na ASP
w Poznaniu. Fotograﬁą zainteresował się w wieku 11 lat w pracowni Antoniego Bajerleina
w Klubie Fotograﬁcznym KADR w Ostrzeszowie.W latach 1994–1998 pracował jako fotoreporter
lokalnych gazet:„Czas Ostrzeszowski”,„Gazeta Poznańska”,„Ziemia Kaliska”. Od 1997 r. zajmuje się
zawodowo fotograﬁą użytkową, pracując we własnej ﬁrmie Studio 6x6. W latach 2004–2009
prowadził warsztaty fotograﬁczne ,,1/15” dla miłośników fotograﬁi w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Od 2010 r. w Stowarzyszeniu Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916
w Ostrzeszowie organizuje projekty edukacyjne i artystyczne. Swoje prace prezentował na
wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz w licznych publikacjach albumowych.
Ostatnia wystawa pt. Strefy widzenia eksponowana była w Ostrzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu i Krotoszynie. Od 2018 r. członek ZPAF.
Krzysztof Kowalski
Fotograﬁą zajmuje się ponad 20 lat, od 10 lat członek ZPAF, autor wystaw indywidualnych
i zbiorowych. W wyniku poszukiwań treści i formy odkrył unikatową metodę obróbki odbitek
barwnych. Efekt tych poszukiwań został zaprezentowany w 2001 r. na wystawach Czas próby oraz
Christophoros w 2004 r. Autor, tworząc tematyczne cykle fotograﬁczne, stawia pytania z zakresu
teologii, etyki oraz socjologii. Człowieka traktuje jako wartość samą w sobie, lecz jego istnienie
rozpatruje w odniesieniu do Stwórcy. Absolut jest punktem wyjścia w jego poszukiwaniach tak
w obszarze sacrum, jak i profanum. Autokreacje realizowane przed obiektywem służą podkreśleniu autentyczności osobistych przeżyć z zakresu poruszanych problemów. W tych działaniach
podejmuje wyzwanie wobec stechnicyzowanej, skomercjalizowanej i skoncentrowanej na konsumpcji współczesnej cywilizacji. Inspiracje czerpie z judeo-chrześcijańskich korzeni, wspierając
się jednocześnie takimi prądami ﬁlozoﬁcznymi, jak personalizm i dialogizm. Traktuje obraz jako
narzędzie do komunikowania i dzielenia się znalezionym ŚWIATŁEM i SŁOWEM.

Krzysztof Kuczyński
Urodzony w 1964 r. we Wrocławiu. Absolwent Wyższego Studium Fotograﬁi w Warszawie (dyplom w 1989 r., promotor Jerzy Lewczyński) oraz Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu na Wydziale Graﬁki i Sztuki Mediów. Członek ZPAF od 2009 r. Nauczyciel fotograﬁi w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze od 2012 r. Autor pięciu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.
www.krzysztofkuczynski.com
Stanisław Kulawiak
Rocznik 1954. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bobrownikach nad Prosną i Liceum
Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie w latach 1973–1979 studiował na Wydziale Elektrotechniki,
Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie. Fotograﬁą zajmuje się od roku 1974 r., najpierw prowadził Studencką Agencję Fotograﬁczną, a dwa lata później wspólnie z przyjaciółmi założył Grupę
Twórczą SEM i Jaszczurową Galerię Fotograﬁi.W roku 1980 został członkiem Związku Polskich
Artystów Fotograﬁków. W latach 1983–1989 współpracował z Teatrem im. W. Bogusławskiego
w Kaliszu, a w latach 1993–1999 pracował dla ﬁrmy Country Line w Niemczech. Od 1999 r. jest
współwłaścicielem OﬁcynyWydawniczej KULAWIAK. Autor wielu wystaw i publikacji, interesuje
się edytorstwem i drukiem.
www.kulawiak.pl
Jacek Lalak
Urodzony w1948 r. w Gorzowie Wlkp. Artysta fotograﬁk, członek ZPAF. Absolwent Politechniki Poznańskiej (specjalność technika świetlna). Działalność twórczą rozpoczął w 1971 r.
Uczestniczył w wielu konkursach i wystawach w kraju i za granicą. Brał udział jako fotoreporter
w dwóch pielgrzymkach Jana Pawła II w Polsce. Współpracował z rozmaitymi grupami twórczymi, np. Format, Zespół 4+, czy ruch Foto-Medium-Art. Jest autorem wielu indywidualnych
wystaw, z których najważniejszą są trzyczęściowe Ślady (Pamięć-Dotyk-Naświetlenia) oraz
Barcelona 1926. W działalności twórczej wykorzystuje budowane osobiście kamery otworkowe,
jak również technikę gumy dwuchromianowej. Tych atrakcyjnych, choć trudnych technik uczył
młodzież na zajęciach w MDK im. M. Kopernika we Wrocławiu, gdzie pracował jako instruktor
fotograﬁi. Wiele lat nauczał we Wrocławskich Szkołach Fotograﬁcznych PHO-BOS, AFA. We
wrześniu 2016 r. prowadził polsko-niemieckie warsztaty fotograﬁczne Wrocław przez Otwór
zakończone wystawami w Domu Edyty Stein we Wrocławiu oraz w Ausstellungsraum des
Anhaltischen Kunstvereins w Dessau. Podsumowaniem przedsięwzięcia jest wydawnictwo
albumowe Continuum. Jest laureatem Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury za całokształt pracy twórczej w dziedzinie fotograﬁi
artystycznej. Odznaczony w 2017 r. Odznaką Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Józef Ligęza
Z wykształcenia ekonomista. Członek ZPAF od 1977 r., nr leg. 452. Ukończył Wyższą Szkołę

Ekonomiczną w Katowicach, na Wydziale Przemysłu. Fotograﬁą zainteresował się jeszcze w szkole średniej. Po ukończeniu studiów był aktywnym członkiem Katowickiego Towarzystwa Fotograﬁcznego, które ukształtowało jego postawę artystyczną. Zdobył ponad 100 nagród, medali i wyróżnień na Krajowych i Międzynarodowych Salonach Fotograﬁi Artystycznej, w tym 25 nagród
głównych oraz prestiżowy Złoty Medal Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograﬁcznej (FIAP).
Otrzymał Medal 150-lecia Fotograﬁi. Stypendysta Ministerstwa Kultury. Jego prace znajdują się
w zbiorach wielu muzeów w kraju i za granicą. Autor wielu wystaw indywidualnych i przeszło
270 wystaw zbiorowych. Poświęca wiele czasu dla młodzieży, której pracami fotograﬁcznymi
żywo się interesuje.
Marek Liksztet
Absolwent UMCS w Lublinie (graﬁka u prof. D. Kołwzan-Nowickiej). Zajmuje się graﬁką
warsztatową, fotografią oraz dydaktyką (m.in. WSF i Jeleniogórska Szkoła Fotografii JCK,
Liceum Plastyczne w Jeleniej Górze, Międzynarodowe Forum Fotograﬁi „Kwadrat”weWrocławiu,
Summer Photo School (The House of Photography) na Słowacji, UNESCO-Studiengang Kultur
und Management (Institut für Kulturelle Infrastruktur, Sachsen). Prowadził warsztaty artystyczne i seminaria w Danii, Niemczech, Słowacji, Finlandii oraz w Polsce. Brał udział w ponad
160 wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Autor 30 wystaw indywidualnych. Prace
w zbiorach: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum
Karkonoskie w Jeleniej Górze, Muzeum-Zamek w Malborku, Staatliches Museum Schloß Burgk/
Burgk Saale (Niemcy), Galeria BWA w Jeleniej Górze, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, Miasto Valkeakoski (Finlandia), Biblioteka Narodowa (Zakład Zbiorów Ikonograﬁcznych)
w Warszawie, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, Museum Modern Art w Hünfeld (Niemcy),
Galerii Le Parvis (Francja), Mała Galeria ZPAF — Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie,
Dom Fotograﬁi w Popradzie (Słowacja), Dom Fotograﬁi w Pradze (Czechy).
Ewa Martyniszyn
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu oraz nauczyciel w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy. Członek ZPAF od 2005 r. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej (1998–2004), specjalność fotograﬁa (dyplomy licencjacki i magisterski zostały wyróżnione) oraz Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu (1996–1998). Prowadziła kursy
fotograﬁi w technikach tradycyjnych i cyfrowych, warsztaty i plenery fotograﬁczne, była także
kuratorem wystaw. Ma na swoim koncie publikacje w książkach i czasopismach fotograﬁcznych
oraz dotyczących sztuki. Brała udział w licznych prezentacjach w kraju i za granicą. Od 2004 r.
zajmuje się tematyką monideł, tworząc współczesne obrazy w tym stylu w Pracowni Fotograﬁi i Monideł. Pisze również teksty na ten temat i kolekcjonuje stare monidła.
Marek Maruszak
Urodzony w 1952 r. Fotograﬁą zawodowo zajmuje się od początku lat siedemdziesiątych.
Członek ZPAF od 1991 r.
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Wojciech Miatkowski
Jeleniogórzanin, rocznik 1970. Absolwent Jeleniogórskiej Szkoły Fotograﬁi. Od 2018 roku
członek ZPAF. Sekretarz Stowarzyszenia „Jeleniogórska Strefa Fotograﬁi”. Autor wystaw indywidualnych w Jeleniej Górze, Wrocławiu, Bautzen (Niemcy) i Wałbrzychu. Uczestnik wielu wystaw
zbiorowych w Polsce, Czechach i Niemczech. Dwukrotny laureat Biennale Fotograﬁi Górskiej. Autor cykli fotograﬁcznych Pejzaż Metaﬁzyczny, TAM, Miejsca, Pamiątka dla moich dzieci. W swojej
fotograﬁi stawia na minimalizm i prostotę formy. Uprawia głównie specyﬁcznie pojętą fotograﬁę
pejzażową, dokumentalną i portretową. Zajmują go przestrzenie mentalne, metaﬁzyczne napięcia fotografowanej rzeczywistości, ostatnio także rodzinne relacje międzypokoleniowe. Para się
zarówno fotograﬁą cyfrową, jak i tradycyjną. Zawodowo zajmuje się projektowaniem albumów
fotograﬁcznych, książek i czasopism.
Rafał Michalak
Rocznik 1971, mieszka i pracuje we Wrocławiu. Od prawie 20 lat związany z branżą reklamową i fotograﬁą komercyjną. Zajmuje się komunikacją marki, fotograﬁą reklamową oraz tworzy
identyﬁkację wizualną dla ﬁrm i korporacji. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
na Wydziale Graﬁki i Sztuki Mediów na kierunku fotograﬁa i multimedia. Dyplom magisterski
zdobył w 2017 roku. Jednym z głównych tematów w jego twórczości jest motyw transgresji
— odwiecznej tendencji do ekspansji, dążenia do przekraczania granic i pokonywania barier
oraz potrzeby zrywania z utrwalonymi społecznymi schematami. Najważniejszy element
jego poszukiwań stanowi człowiek jako indywidualność, istota społeczna, poszukująca
miejsca w płynnej rzeczywistości postmodernistycznego świata. Odniesienia do literatury,
nauk humanistycznych, w szczególności do ﬁlozoﬁi, socjologii czy psychologii, a także sztuk
wizualnych — głównie ﬁlmu i malarstwa, stanowią dla niego inspirację i najważniejszy fundament. W kręgu jego zainteresowań znalazły się psychologiczne i socjologiczne aspekty fotograﬁi
portretowej, akt artystyczny, fotograﬁa społeczna i reportażowa.
Stanisław Michalski
Urodzony w 1948 r. w Zabrzu. Zajmuje się fotograﬁą ponad czterdzieści lat. Młodość spędził
na Górnym Śląsku. W kręgu jego zainteresowań twórczych jest przede wszystkim portret i pejzaż.
Tworzy czarno-białe fotograﬁe przestrzeni postindustrialnych na Górnym i Dolnym Śląsku. Jest
autorem 50 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 300 wystawach zbiorowych w kraju i za
granicą. W swoich działaniach poszukuje nowych form narracji fotograﬁcznej, eksperymentuje z użyciem nowych własnych technik, nadając fotograﬁi inny wymiar.
Tomasz Mielech
Urodził się w 1973 r. w Jeleniej Górze, mieszka w Górzyńcu pod Szklarską Porębą. Ukończył
ﬁlozoﬁę na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się fotograﬁą klasyczną, głównie dokumentalną. Prowadzi warsztaty z XIX-wiecznych technik fotograﬁcznych. Jest wykładowcą Jeleniogórskiej Szkoły Fotograﬁi. Należy do ZPAF od 2006 r.
www.tomaszmielech.com

Sławomir Mielnik
Rocznik 1980. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku fotograﬁa
oraz fotograﬁę naWydziale Operatorskim w Szkole Filmowej w Łodzi. Jest członkiem Związku
Polskich Artystów Fotograﬁków. Na co dzień pracuje jako fotoreporter: w latach 1999–2003
dla „Gazety Wyborczej” w Opolu, 2003–2018 dla „Nowej Trybuny Opolskiej”. Jest współzałożycielem Fundacji 2.8 oraz współorganizatorem Opolskiego Festiwalu Fotograﬁi. Otrzymał
nagrodę Prezydenta Miasta Opola w Dziedzinie Kultury oraz nagrody i wyróżnienia w międzynarodowych i krajowych konkursach.
Krzysztof Miller
Urodził się w 1953 r. w Tarnowskich Górach. Ukończył Wydział Operatorski Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi (1980). Jest autorem zdjęć do ﬁlmów
fabularnych, dokumentalnych. Współpracuje z ARTE, ZDF, Canal+, Discovery oraz Telewizją Polską. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotograﬁków. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Janusz Moniatowicz
Urodzony w 1958 r. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi i Akademii Filmowej FAMU w Pradze, gdzie ukończył Wydział Fotograﬁi Artystycznej
u prof. Jana Šmoka. Tematem jego pracy magisterskiej była historia polskiej fotograﬁi lwowskiej.
Zdjęcia jego autorstwa znalazły się w szeregu publikacji i albumach. Jest również wydawcą wielu
publikacji. Jego prace znajdują się m.in. w kolekcjach: Victoria and Albert Museum w Londynie,
UMPRUM w Pradze, Muzeum Spiskiego w Lewoczy (Słowacja), Galerii Artystów w Spiskiej Nowej Wsi (Słowacja), Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
BWA w Jeleniej Górze oraz w licznych zbiorach prywatnych. Jest autorem kilkunastu wystaw
indywidualnych oraz współautorem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień w konkursach i wystawach w kraju i za granicą. Od stycznia 2007 r. kieruje
Oddziałem Karkonoskim Związku Polskich Artystów Fotograﬁków w Jeleniej Górze. W 2012 r.
został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużony dla
Kultury Polskiej.
Janusz Piotr Musiał
Fotograf, ﬁlmowiec, kulturoznawca, autor posługujący się różnymi mediami (fotograﬁa,
krótka forma ﬁlmowa, animacja, instalacja, obiekt, słowo, projekty sieciowe) w celu realizacji
tematycznych projektów, wystaw, ﬁlmów, katalogów i albumów. Od 2005 r. członek Związku
Polskich Artystów Fotograﬁków. W latach 2005–2012 członek Zarządu Okręgu Śląskiego ZPAF,
w latach 2008–2012 wiceprezes ds. artystycznych. Od 2014 r. członek ZPAF Okręg Dolnośląski.
Od 2016 r. członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Od 2006 r. nauczyciel
akademicki (fotograﬁa, ﬁlm, multimedia), a od 2015 r. adiunkt na Wydziale Radia i Telewizji im.
Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Piotr Maciej Nowak
Wciąż jeszcze fotografuje, czasem eksperymentuje, manipulując formą i treścią na gruncie
faktów i ﬁkcji. Wysługuje się fotograﬁą cyfrową, ale nie zaniedbuje tradycji i hybrydy. Najważniejsze cykle to: Kaplice (2017), Globalizacja i indywidualizm (2017), Drzewa i Kamienie (2016),
Dualizm fotograﬁi (2015), Ortofory pararzeczywistości (2015), Poszukiwane (2014), Skamieliny
(2013), Fotograﬁa chromatyczna (2013), Negatywy cyfrowe (2013), Kiczo-Akt (2012), Neurony
historii (2011), Herby i totemy (2011), Spotkania (2010), Fotorysunki (2009), Nostalgia (2008),
Fotograﬁa fourierowska (2007), Ukradzione zdjęcia (2006), Nie na żarty (2005), Własne ślady
(2004), FOTO-MEDIUM-ART, dedykowane Jerzemu Olkowi (2004) Fotograﬁa chromoskedastyczna
(2003), Autoportrety (2002), Koła i kwadraty (2001), Technika pseudosolaryzacji wielokrotnej
(2000), Ładne zdjęcia (1999), Nieudane zdjęcia (1998), Ćwiczenia plenerowe (1997), Niepierwsza
miłość (1996). Obecnie prezentuje pracę Dyskretna tożsamość.
Mateusz Palka
Autor tekstów krytycznych i esejów o sztuce, fotograf, kulturoznawca, doktor nauk
humanistycznych z zakresu ﬁlozoﬁi (Koncepcja alegorii Waltera Benjamina), kurator wystaw
— w tym szeregu poświęconych Władysławowi Bartoszewskiemu i Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu — scenarzysta komiksów (Kurier z Warszawy i Wojna w eterze, Ossolineum 2014
i 2017) oraz współredaktor biograﬁi (Jan Nowak-Jeziorański. Biograﬁa opowiadana, Ossolineum
2014). Członek ZPAF. Interesują go zagadnienia estetyki i ﬁlozoﬁi fotograﬁi, pamięci oraz czasu.
Autor wystawy Obsesja poświęconej zmianom, jakie zaszły w charakterze wrocławskich ulic po
wybudowaniu wieżowca Sky Tower (Galeria Entropia 2014, Krakow Photo Fringe, Galeria Trzecie
Oko 2016) oraz cyklu Biblioteka — portret wielokrotny (prezentowanego w ramach ekspozycji
W stronę człowieka. W hołdzie Zoﬁi Rydet, Galeria Wozownia 2016). Stale współpracuje z Pismem
Artystycznym„Format”. Publikował również m.in. w:„Odrze”,„Ricie Baum”,„Pamięci i Przyszłości”,
„Kulturze i Wartościach”, „Magazynie Materiałów Literackich — Cegła” na portalach „O.pl” i „Fototapeta” czy w„Prism Photo Magazine”. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
mateuszpalka.blogspot.com
Michał Pietrzak
Urodzony w 1977 r. w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwent
Wydziału Graﬁki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wyższego Studium
Fotograﬁi w Jeleniej Górze oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Doktorant na
kierunku sztuka mediów ASP we Wrocławiu. Autor wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych.
Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Członek Związku Polskich Artystów Fotograﬁków. Zawodowo zajmuje się projektowaniem architektonicznym oraz
dydaktyką. Twórczo wypowiada się głównie za pomocą fotograﬁi oraz video, wykorzystując te
media instrumentalnie, jako narzędzia do realizacji własnych zamierzeń koncepcyjnych. Jak sam
mówi — fotograﬁa nie ukazuje rzeczywistości, fotograﬁa ją kreuje. W swoich pracach porusza
zagadnienia jednostki w szerokim kontekście socjologiczno-urbanistycznym. Zestawia ją z pejza-

żem miejskim, który nie sprowadza się tylko do plastycznej formy wyidealizowanych przedstawień architektury. Jego założenia koncepcyjne odciskają się głęboko w formie obrazu, pozostając
z nią w bezpiecznej harmonii. Finalne dzieło budowane jest wielopoziomowo, przybierając formę
poliptycznych obiektów, składających się z pozornie spójnych kadrów fotograﬁcznych, które zestawiane są z obrazem ruchomym. I choć punktem wyjścia jest tu zawsze fotograﬁa, to w efekcie
końcowym w sposób równoważny tworzy ona z animacją video spójną całość.
www.michalpietrzak.com, www.facebook.com/michpietrzak
Przemysław Piwowar
Rocznik 1957. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej z roku 1983. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Brał udział w kilkunastu wystawach fotograﬁcznych. Jest laureatem
kilku konkursów fotograﬁcznych. Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody. Od grudnia
2016 r. należy do Związku Polskich Artystów Fotograﬁków. Fotografuje między innymi architekturę, krajobraz, naturę, lecz najwięcej miejsca w jego fotograﬁach zajmuje CZŁOWIEK. Swoje
prace wystawia jako Przemek Piwowar.
www.przemekpiwowar.com
Wacław Ropiecki
Ukończył matematykę i od 1977 r. należy do ZPAF. Był członkiem i współzałożycielem grupy
Format, współpracował z galerią „Foto-Medium-Art”, galerią „Permafo” i łódzkimi animatorami
„Strychu”, „Konstrukcji w Procesie” i „Łodzi Kaliskiej”. W latach 1980–1985 tworzył prace pod
wspólnym hasłem Do życia przez sztukę. W 1981 r., w proteście przeciw wprowadzeniu w Polsce
stanu wojennego, całą swoją twórczość nazwał Podróżującą Galerią WIĘCEJ ŚWIATŁA! i unikając
oﬁcjalnych miejsc wystawienniczych, nosił w torbie prace zebrane w postaci Ksiąg, pokazując
je w mieszkaniach prywatnych, biurach, pracowniach artystycznych itp. Od tamtej pory Galeria
przeszła wiele zmian i obecnie w jej skład wchodzą następujące realizacje: Internetowa Wersja
Galerii wysyłająca wirtualne obiekty ze Zbioru szkiców, projektów i scenariuszy PORANNA KAWA!.
Archipelag Podróżującej Galerii zawierający wizerunki osobowości sztuki, kultury i nauki, którzy
są jednocześnie czytelnikami PORANNEJ KAWY!. PORANNA KAWA! prezentowana w powyższych
odsłonach w miejscach wystawienniczych przyjmuje postać przestrzennych fraktali, zawierających tylko częściowo dostępne dla odbiorcy przestrzenie, budowane za pomocą fotograﬁi, tekstów, gestów malarskich, rzeźb, ready-made, video, instalacji itp. Przystań Podróżującej Galerii to
miejsce długoterminowej i regularnie uaktualnianej prezentacji PORANNYCH KAW! i Archipelagu;
Rosja Nieznana — cyklu wystaw i prelekcji o codziennym życiu ludzi żyjących w niecodziennych
warunkach, bazujący na wieloletnim pobycie w tym kraju. Archiwum Galerii udostępnia wcześniej wykonane obiekty. Artysta ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych
w kraju i za granicą, a jego prace znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych Europy i USA.
Wirtualne Przystanie Podróżującej Galerii:
www.wroclaw.q–mapa.pl/artykuly/, www.Almanach–litera.pl, www.cojestgrane.pl,
Facebook: Mocna Poranna Kawa, Travelling Gallery MORE LIGHT
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Andrzej Rutyna
Urodzony w 1947 r., wrocławianin. Fotograﬁą zajmuje się od lat 70. ubiegłego wieku.
W latach 1979–1989 prowadził Wałbrzyską Galerię Fotograﬁi. Członek ZPAF od 1985 r. Pracował
jako pedagog w dziedzinie fotograﬁi w Społecznym Liceum Sztuk Plastycznych ALA we Wrocławiu, wcześniej we Wrocławskich Szkołach Fotograﬁcznych AFA (2000–2001), w PPSF Pho-Bos
(do 2002) oraz ASPPiFA Abrys (od 2002). Otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury. Laureat
nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za dokonania w dziedzinie fotograﬁi w 2016 r.
Realizuje kreacyjne fotograﬁe z zakresu pejzażu, aktu, kompozycji strukturalnych, gry barwy
i światła. Wystawy indywidualne: Foto-replay, Wrocław, 1978; Zapis koksownia, Niš, Jugosławia, 1984, Tuła 1987; Śląski rapsod, Wałbrzych, 1986; Światło, Wrocław, 1992; Kompozycje
w pejzażu, znaki, ślady…, Wrocław, 2006; Body & Color, Wrocław, 2007; W poszukiwaniu
archetypu, Wrocław, 2017. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Swoje prace prezentuje w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum w Wałbrzychu oraz w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą.
www.andrzej-rutyna.art.pl
Krzysztof Saj
Artysta jest absolwentem Międzynarodowego Forum Fotograﬁi„Kwadrat”i Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia sztuki. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych
i indywidualnych, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Berlinie, Lwowie. Jego fotograﬁe były publikowane w magazynach „Format”, „Art & Business”, „Rita Baum”, „Odra”, „Almanach Sztuki”. Stale
współpracuje z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Pismem Artystycznym„Format”.
Domeną autora jest fotograﬁa miejska.
Dorota Sitnik
Urodzona w 1981 r. we Wrocławiu. Absolwentka Wyższego Studium Fotograﬁi AFA we
Wrocławiu oraz Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oprócz fotograﬁi zajmuje się rysunkiem oraz projektowaniem graﬁcznym. Brała udział w licznych wystawach w kraju
i za granicą. Otrzymała wiele nagród, m.in.: nagrodę dla najbardziej obiecującego młodego
artysty na Targach Młodej Sztuki MOST w Warszawie (2007); I miejsce w konkursie fotograﬁcznym„Wodne skojarzenia”, organizowanym przez ﬁrmę Aquanet SA pod patronatem epoznan.pl
(Poznań 2012) oraz Grand Prix 13. edycji konkursu na autoportret ogłoszonego przez magazyn
„Pokochaj Fotograﬁę”(2013).
www.dorotasitnik.pl
Maciej Stawiński
Artysta zajmujący się fotograﬁą, autor projektów artystycznych i dydaktycznych, kurator
wystaw fotograﬁcznych. Zajmuje się także dydaktyką fotograﬁi. Uprawia autorską koncepcję
fotograﬁi. Rozciągnięte w czasie projekty fotograﬁczne (od 1978 r.) i eksperymentalne video
(od 1990 r.) realizuje w estetyce obiektów i obrazów zwizualizowanych, fotograﬁi gestu oraz
dokumentu fotograﬁcznego. Programowo używa różnych technologii klasycznych, cyfrowych

(od 2000 r.) i hybrydowych. Obszarem jego zainteresowań jest szeroko pojęta problematyka
tożsamości kulturowej i społecznej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Jego prace i dokumentacje
można znaleźć w zbiorach publicznych: Instytut im. J. Grotowskiego, Wrocław; Paris Audiovisuel, Paryż; Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou, Paryż; Muzeum Narodowe,
Wrocław; Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot, Hiszpania; Kunstverein Siegen, Siegen, Niemcy;
Communication Gallery, Matsuyama, Japonia; Teatro Escola Célia Helena, Folias D’Arte e Chuca
Toledo, São Paulo, Brazylia; Royal Holloway, University of London; University of British Columbia,
Kanada; Routledge Performance Archive, UK.
Maciej Stobierski
Członek ZPAF (leg. nr 825). Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kierunku
graﬁka warsztatowa. Główny obszar artystycznych poszukiwań to Znaki Czasu, styk przeszłości
z teraźniejszością. Pasjonat naturalnego pleneru, wysokich gór, morza, sceny teatru i przemysłowych zakamarków. Autor wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw oraz wydawnictw autorskich, albumowych i kalendarzy. Zajmuje się pracą dydaktyczną i warsztatami fotograﬁcznymi.
Marek Szyryk
Artysta urodzony w 1966 r. w Niemodlinie. Jest absolwentem WSP w Opolu. Mieszka i tworzy
w Łodzi. Jest wykładowcą Szkoły Filmowej w Łodzi. Organizator wielu wystaw studenckich.
Prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.
Jego droga fotograﬁi nosi cechy starego rzemiosła, w którym artysta nie tylko tworzył przedmioty, ale również dzięki sztuce doskonalił swoją osobowość. Często odwołuje się do japońskiej
poezji haiku poprzez odkrywanie tego, co ulotne, przemijające, kruche, a zarazem odwieczne
i piękne. Będąc otwarty na współczesny język fotograﬁi, podąża różnymi ścieżkami fotograﬁcznymi, ciesząc się tą wędrówką.
Alina Ścibor
Architekt, plastyk, fotograf, absolwentka Wydziału Architektury i Wydziału Budownictwa
Lądowego Politechniki Wrocławskiej oraz Międzynarodowego Forum Fotograﬁi„Kwadrat”. Zawodowo zajmuje się projektowaniem architektury i wnętrz. Wcześniej związana z Wytwórnią
Filmów Fabularnych we Wrocławiu przy projektowaniu kostiumów i realizacji ﬁlmów. Tworzyła
również autorskie kolekcje mody. Należy do ZPAF i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Uczestniczka wielu wystaw fotograﬁcznych, autorka esejów o fotograﬁi, laureatka polskich i międzynarodowych konkursów, wyróżniona w International Photography Awards 2015 w kategorii
Professional/Abstract oraz w IPA Family of Man 2016 (www.photoawards.com).

Rafał K. Warzecha
Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studiów doktoranckich na warszawskiej ASP. Pracę twórczą rozpoczął w 2000 r., a dydaktyczną w 2003 r. Obecnie jest asystentem w Katedrze Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we
Wrocławiu. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotograﬁków. Dotychczas zrealizował
kilkanaście wystaw w kraju i zagranicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz w zbiorach prywatnych.
Marek Wesołowski
Urodził się w 1968 r. Fotograﬁk, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Od 2010 r. członek Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotograﬁków, członek Śląskiego Towarzystwa
Fotograﬁcznego i Żorskiego Towarzystwa Fotograﬁcznego „Kadr” oraz nieformalnej Grupy 999.
Realizuje fotograﬁe z zakresu portretu, pejzażu i reportażu.Właściciel ﬁrmyVirtual Studio. Swoje
fotograﬁe prezentuje na autorskim blogu: marekwesolowski.blogspot.com oraz stronie ﬁrmowej
www.virtualstudio.pl.
Aneta Więcek-Zabłotna
Członek ZPAF. Absolwentka Międzynarodowego Forum Fotograﬁi„Kwadrat”we Wrocławiu. Słuchaczka Autorskiego Laboratorium Fotograﬁi prof. Piotra Komorowskiego we Wrocławiu. Uczestniczka konwentów i wystaw fotograﬁcznych. W swej pracy artystycznej oddana
przede wszystkim fotograﬁi konceptualnej i kreacyjnej. Bliska jest jej również fotograﬁa socjologiczna, za pomocą której komentuje istotne zmiany i problemy społeczne.
Iwona Wojtycza-Fronckiewicz
Urodzona w Brzegu, gdzie mieszka i pracuje, prowadząc z mężem studio fotograﬁczne.
Ukończyła autorską szkołę wokalną Olgi Szwajgier Laboratorium Głosu w Krakowie, następnie
w 2001 r. Studium Fotograﬁi Pho-Bos, w 2003 r. Wyższe Studium Fotograﬁi AFA we Wrocławiu. W 2006 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Zielonogórskim z tytułem magistra sztuki
specjalność fotograﬁa. Brała udział w wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą. Od roku
2007 r. jest członkiem ZPAF. Fotograﬁa jest dla niej obszarem reﬂeksji i poszukiwaniem piękna
w przestrzeni, która na pozór jest banalna i nieciekawa.
www.wojtycza-fronckiewicz.pl
Waldemar Zieliński
Zgodnie z tematem wystawy brak biogramu.

Andrzej Ślusarczyk
Urodzony w 1953 r. w Dzierżoniowie. Od 1965 r. mieszkaniec Wałbrzycha. Fotografuje
od 1968 r. Od połowy lat osiemdziesiątych zajmuje się dokumentem. Jest członkiem Związku
Polskich Artystów Fotograﬁków. Ważniejsze wystawy indywidualne: Wałbrzych — Powidoki
(2000) i Strefa Osobista (2009).
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Biographies
Czesław Chwiszczuk
Chwiszczuk is active in the areas of photography, ﬁlm and multimedia installations. In 1983
he graduated from the Camerawork Faculty of the Polish National Film, Television and Theatre School
in Łódź. Since 1984, Chwiszczuk has been a member of the Polish Filmmakers Association and the
Association of Polish Art Photographers. He worked at the K. Irzykowski Film Studio in Warsaw from
1984 to 1986 as an image operator and then at the Feature Film Studio in Wrocław between 1986
and 1992. Since 1984 Chwiszczuk has been a lecturer at the Eugeniusz Geppert University of Fine
Arts in Wrocław, currently a professor at the Faculty of Media Art. His artistic output covers a number
of exhibitions, individual and group activities. As a camera operator, Chwiszczuk has worked on more
than a dozen ﬁlms (documentaries, feature ﬁlms, cartoons and commercials). As a photographer he
is interested in the multidimensional nature of space, creation and reproduction of the subject–object–imagination relations in space and time.
Zdzisław Dados
Zdzisław Dados has been involved in photography for over 50 years. He spent his youth in
Lublin, where he was an active member of the Castle Photoclub in the 1960s. The artist became
a member of ZPAF in 1979. In the 1980s Dados was engaged in advertising photography in the
USA. The artist has lived in Wrocław since 1987. He is interested in landscapes and nature. His
works have been displayed at about 300 exhibitions in Poland and abroad and he is an author
of 32 individual shows. His works can be found in private collections and the National Museum
in Wrocław.
Sławoj Dubiel
Sławoj Dubiel was born in 1964 in Tarnowskie Góry. He pursued higher and specialised
education in Opole, where he lives and works. He shows his works at original and curator-supervised exhibitions, attracting a lot of interest from various audiences, including photography
critics. A holder of two scholarships granted by the Minister of Culture and National Heritage,
Sławoj Dubiel creates mostly black-and-white photographs of post-industrial spaces and classic photographs of landscape. He records and documents changes taking place in the life of the
region. Dubiel is an author of photographic cycles documenting a post-industrial area of Groszowice cement plant (2002), folk culture of Opole Silesia (2004), historical buildings of Paczków and
Byczyna (2007) and National Memorial Sites in Łambinowice (2012). Member of the Association
of Polish Art Photographers (2000), since 2011 the artist has co-authored Photographic Workshop Foundation 2.8, helping to organise the Opole Photography Festival.
Andrzej Dudek-Dürer
A performer, photographer, media artist, member of the Association of Polish Fine Artists (ZPAP) and Association of Polish Art Photographers (ZPAF). As a photographer and graphic

artist, he collaborated with such magazines as “Sigma”, “Odra”, “Dekada Literacka”, “Format”,
“Rampike”(Canada), “DOCK/S” (France), “Fotograﬁa,”or“Rita Baum”. In 1979 Dudek-Dürer began
his TRAVEL ART projects in Poland and later in Western Europe, Mexico, USA, Canada, Australia,
New Zealand, Singapore, South Korea and Japan. He participated in numerous presentations of
contemporary art, e.g. Golden Amber, Gdańsk 1974; Foto Expo, Poznań 1977; a presentation at the
Shoto Museum of Art in Tokyo and the Nigata City Art Museum in Japan, 2006; Polish Photography in the 20th Century, Warsaw 2007; Photography from the collection of the National Museum in
Wrocław, 2007. The artist won an award of the Minister of Culture and National Heritage for his
outstanding contribution to the Polish culture as well as an award of the Lower Silesia Province
Governor for his remarkable achievements in the ﬁeld of culture in 2014. His works and artistic
documentation can be found at the National Museum in Warsaw, National Museum in Wrocław,
Museum of Arts in Łódź, collection of the Lower Silesian Gallery of Fine Arts, Stedelijk Museum in
Amsterdam, Museum of Modern Art in New York, Tate Gallery in London, City Art Institute Library
in Sydney and the School of the Art Institute of Chicago.
http://www.a.dudek.durer.artwroc.com
Alek Figura
Born in Opole in 1950, member of ZPAF since 1987 (ID no. 629). Figura works at the University of Fine Arts in Wrocław. In the years 1996–2014 he was a member of the editorial board
of “Format” Art Magazine. He represented the Polish neo-avant-garde photography. In the years
1976–1981 Figura cooperated with the Wrocław F-M-A gallery, was a co-founder and member of the creative group of Foto-Medium-Art Seminar. In 1998, he received a scholarship of the
Minister of Culture and National Heritage. Figura has participated in numerous individual and
collective exhibitions at home and abroad. His works are found in the collections of the National
Museum in Wrocław, the Ossoliński National Institute and private collections. Major exhibitions:
Structures, Wrocław Gallery of Photography (1977); Young Art Biennale, Sopot (1978); Time, Gallery, “Kitano”, Kobe, Japan (1979); Young Art Biennale 80, BWA, Łódź; Media and cognition, “Ai”
gallery, Tokyo, Japan; Expedition to the limits of photography, the Polish Institute, Stockholm, Sweden; International Biennale of Graphic Arts, Palace of Arts, Kraków (1980); Extended Photography,
International Biennale of Photography, Wiener Secession, Vienna, Austria (1981); Polish intermedia photography, BWA, Poznań; Personalities of intermedia photography, Centre for Contemporary
Art, Warsaw (1988); Conceptualism. Photographic medium, Museum of the City of Łódź, Łódź
(2010); Syros ATR 2011, Nieborów Museum — branch of the National Museum in Warsaw, Nieborów (2012); The Truth, FONS Gallery, Pardubice, Czech Republic (2013); Metaphors of Reality,
DCF, Wrocław (2014); 27 ART-EKO, BWA, Kielce (2014), Dualism of Photography, DCF, Wrocław
(2016), Globalization and Individuality, Contemporary Museum of Wrocław, 2017.
Tomasz Fronckiewicz
A graduate of the University of Fine Arts in Wrocław. Scholarship from Zdzisław Podkański,
Polish Minister of Culture and Art. Scholarship from DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst in Braunschweig (Germany), at Hochschule für Bildende Künste, Faculty of Graphic De-

sign. Member of KiT Living Poets Society in Brzeg and an artistic group named “Kontynuacja
i Sprzeciw” (Continuation and Opposition). A member of the Association of Polish Artists and
Designers (ZPAP, Wrocław Division) and Association of Polish Art Photographers (ZPAF, Lower Silesian Division). Fronckiewicz is an organizer of cultural activities who was awarded a silver badge
“Merit for Opole Province” and a medal “Merit for Brzeg County.” Participant in numerous exhibitions in Poland and abroad.Together with his wife, Fronckiewicz runs a photographic studio.
www.fotograﬁabrzeg.pl.
Ewa Gnus
Member of ZPAF, living and working in Wrocław. A holder of a master’s degree in health
education, currently a student of “Kwadrat” International Photography Forum. She collaborated
with “OBSCURA”, a quarterly published by the Lower Silesian Association of Art Photographers
and Audiovisual Artists (photographic booklets of the Polish Federation of Photographic and
Audiovisual Associations of Artists). Apart from her photographs, the booklets also featured her
reviews of photographic exhibitions and her reports on plein-air events organized by the Associations. Ewa Gnus is a member of the Association of Polish Journalists. Her photographs have been
displayed at international salons of photography. The artist participated in photographic contests,
e.g. in Japan, Spain, Belgium, Germany, France, Hong Kong, Finland, Taiwan, as well as in a few
dozen collective exhibitions in Poland. I am interested in humanistic photography. I endeavour to
tactfully peep into the human soul to capture its spiritual beauty. Being an advocate of minimalism,
I also respect otherness and extremes. I look for inspiration pursuing my travelling passions and
learning about the richness of other cultures, customs and beliefs.
Barbara Górniak
Art graduate of the University in Zielona Góra and AFA College of Photography in Wrocław.
Member of ZPAF and of informal group “999”. Lives and works in Wrocław. The main ﬁelds of her
work include documentary, natural, portrait, and subjective photography. In the artist’s opinion,
photography is a constant eﬀort, creative imperative to consolidate her own observations and
experiences. Photographic series: Castles of Lower Silesia (2001), Symbolic reality (2005), Illusions
(2008), Presence (2009), Art of survival (2010), The tree of life (2010), Signs of time (2010), Desert
(2011), Daisy’s return (2012), The shape of the present (2012), Stray souls — Czoch Castle (2013),
Existence (2013), Wrocław Nocturnes (2014), individual and collective exhibitions. Her exhibition
entitled Churches of Peace in Lower Silesia (2013) was presented in Lower Silesia, Austria, German
towns, Brussels and Lviv. Her photographs are published in albums, catalogues, magazines and
on websites. She helps to organise and coordinates activities undertaken to promote photography, such as an outdoor photographic workshop entitled In the Face of Time and Place… In 2016 her
exhibition Wrocław Nocturnes was presented on premises of the Embassy PR in the Hague.
www.barbaragorniak.pl
Waldemar Grzelak
In 2017 the artist celebrated the 50th anniversary of his photographic activity. A member

of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) and the “New Mill” Artistic Association in
Szklarska Poręba. He ran his own photographic studio for 20 years, oﬀering professional studio
and advertising photography services as well as commercial publishing. Waldemar Grzelak’s aesthetic sensitivity is reminiscent of the attitude of the Polish Romantic painters from the 19th century and the beginning of the 20th century. His technique of taking pictures, as if from memory,
causes that his photographs show not what he was looking at but rather what he was feeling.
The artist is an author of individual and collective exhibitions as well as a winner of numerous
awards. His photographs can be found at BWA in Jelenia Góra, the Museum of Carl and Gerhart
Hauptmann in Szklarska Poręba and in private collections.
www.wenafotoart.pl
Zenon Harasym
Born in 1941 in Borysław, Harasym graduated from the Wrocław University of Technology in 1964 and received a PhD at the Institute of Electrical Metrology at the Wrocław University
of Technology in 1976. ZPAF member since 1978. Since 1994 Harasym has used the alias Nez
O’Hara. Co-founder of the artistic groups named “six” (1961–1962) and “Odra-65” (1965). The
artist has participated in over 310 collective exhibitions at home and abroad, winning numerous
awards. His artistic achievements include sixty individual exhibitions. In 2009 he was awarded
“Merit for Polish Culture” by the Minister of Culture and National Heritage. His works can be seen
in the collections of the National Museum in Wrocław, Museum of Sport in Warsaw, Liptovsky
Museum in Ružomberok (Slovakia), Zeiler Photo und Film Museum in Zeil am Main (Germany).
The artist’s biography is published in Encyclopédie internationale des photographes de 1839 à nos
jours, Neuchâtel 1997, Anthology of Polish Photography 1839–1989, Lucrum, Bielsko-Biała 1999,
Biographical Dictionary of Polish Photographers 1846–2006, ZPAF, Warsaw 2008. For over thirty
ﬁve years Harasym has been collecting old photographs. He is a member of the Association of
Historians of Photography and an author or co-author of ten books on the history of photography
and guidebooks for collectors of old photographs.
Roman Hlawacz
Roman Hlawacz is a member of the Association of Polish Art Photographers. Dealing with
studio and plein-air photography, he passionately takes pictures of street life, recording various
faces of the present day. The artist is interested in travels and it is thanks to them that he looks at
many aspects of everyday life with reserve. He searches for new forms of photographic narration,
with the human being as the core of his work. Hlawacz travels to many countries of Europe, Asia,
South America and Africa, which yields numerous photographic exhibitions and albums. Hlawacz used to work as a photojournalist and expert in photographic and ﬁlming documentation,
photographing such industrial facilities from the earth and from ﬂight of a bird. His achievements
include over 70 individual exhibitions and participation in 500 collective photographic exhibitions
and ﬁlm contests in Poland and abroad. The artist has won numerous awards and distinctions,
displaying his works in several countries, e.g. Austria, China, Korea, Brazil, Belgium, Denmark,
France, Germany, Czech Republic, Spain, Venezuela and Hungary. For over 50 years Hlawacz has
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participated in the cultural life of Opole Silesia as an organiser and co-organiser of activities aimed
at promoting the region.
www.hlawacz.pl
Paweł Janczaruk
Member of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) and the Polish Photoclub. Organizer of the Fotowidzenia Workshop, co-founder of Only Photography — True
School of Photography. Janczaruk runs a ZUTW Photographic Education Workshop of the
group named “Fotograﬁczna Fabryczna”. Author of 37 individual exhibitions and participant
in more than 500 collective exhibitions, who received 75 awards. The artist was awarded
the Silver Medal “Merit for Polish Photography,” Bronze Medal of the Polish Federation of
Photographic Societies, and Gold Medal of the Lubuskie Culture Society. His works can be
found in private collections in Poland, the Netherlands, Germany, France, the Czech Republic and Belgium. Author of Everything I Want To Say about Pinholes, Retrophotography or Old
Photographic Techniques, Everything I Know about Photographic Techniques and a mini-album
entitled Plush Creatures: When Life Was Beautiful — Lomography with Plush Creatures, There
Is Such a Lonely Manor.
Tomasz Jodłowski
A professional photographer for over 20 years, specializing in artistic photography, portraits and social documentaries. A freelancer, member of ZPAF, student at the Creative Photography Institute in Opava. Awards in photographic competitions: Silesian Press Photography,
BZ WBK Press Foto, Grand Press Photo, National Geographic. Takes pictures of people, events
and transformations taking place in Silesia. And not only… Cultural Scholarship of the Silesian
Province Governor: a photographic project Sound of Silesia. Co-author of photographs used in the
all-Polish social awareness campaign Educated by Books, coordinated by the Ministry of Culture
and National Heritage. Numerous awards in photographic competitions. Participated in a few dozen
exhibitions in Poland and abroad. Album publications: Poland and Polish People, 303 Photographs
You Need To Know, Ten Years of Grand Press Photo, Photographs of the Republic of Poland 2006–
2009, Poland Polska Polonia, Great Water. Co-author of books: Second Life of Mines, Women’s Shift,
Rescuers — Passion for Victory.
Katarzyna Karczmarz
The artist studied natural sciences and social psychology. She practises portrait photography and works as a clinical psychologist in a psychiatric hospital. Katarzyna Karczmarz
teaches classes in image psychology to photography college students in Wrocław, covering
topics related to philosophy of art and psychology of creation. Author of several photography cycles: Still Lives, People and Things, Self-Portrait, and Garden Dwellers.
Piotr Komorowski
Born in 1955 in Wrocław. From 1989 to 1995 connected with the concept of elementary

photography, based on an orthodox approach to the structure of the medium. Engaged in staged
photography since 2000. Originator and co-founder of “Kwadrat” International Photography Forum. Founder of Original Photography Laboratory in Wrocław. Professor at the Fine Arts University
in Wrocław, where he runs a Staged Photography Club at the Media Art Institute of the Faculty of
Graphics and Media Art.
Ryszard Kopczyński
The artist was born in Poland but for the past 30 years he has been living in Germany, where
he runs his own conceptual photography studio. As an advertising photographer Kopczyński
works for many famous regional and international customers. Details information may be obtained from his online presentations: www.kopczynski.de, www.paularyszard.com. Apart from
his creative professional duties, Kopczyński pursues his own artistic projects, usually published in
the form of large format calendars: Weitundbreit (free translation: Wide and Far) — a series of
original panoramic wall calendars 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017,
Reisen mit Holga (Travels with Holga) and Zuhause mit Holga (With Holga at Home) — a series of
calendars made with a Holga analogue camera 2003, 2004, 2012. Kopczyński has also created 10
artistic calendars for various customers and a series of about 50 portraits of less or better known
personalities from the advertising industry. Since 1993 a member of the German Photography
Association (DGPh), the artist joined the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) in 1998.
Kopczyński participated in numerous exhibitions in Germany, Holland, Poland, England, USA,
France and Morocco, winning awards at prestigious international photographic competitions.
A lot of his works can be found in private and public collections.
Grzegorz Jerzy Kosmala
Born in 1975, he ﬁnished primary school in Ostrzeszów, School of Mechanical Engineering
in the same town and then completed photography studies (Multimedia Communication Faculty) at the Fine Arts University in Poznań. Kosmala became fond of photography at the age of 11,
in Antoni Bajerlein’s studio at the KADR Photographic Club in Ostrzeszów. From 1994 to 1998 he
worked as a press photographer for local newspapers: “Czas Ostrzeszowski,”“Gazeta Poznańska,”
and “Ziemia Kaliska”. Since 1997 he has been professionally engaged in commercial photography,
running his own Studio 6x6. Between 2004 and 2009 the artist conducted “1/15” photographic
workshops for picture taking enthusiasts at the Ostrzeszów Centre of Culture. Since 2010 Kosmala
has been organizing educational and artistic projects in the TOWER 1916 Regional Documentation Centre. He displayed his works at numerous individual and collective exhibitions as well as
in numerous album publications. His most recent presentation, entitled Spheres of Vision, was
displayed in Ostrzeszów, Poznań, Wrocław, Kalisz and Krotoszyn. ZPAF member since 2018.
Krzysztof Kowalski
A photographer for over 20 years, member of ZPAF since November 2007, author of individual and collective exhibitions. In the eﬀect of his experiments on form and substance he
discovered a unique way of the processing of colour prints. The results were presented at The time

of trial exhibition in 2001 and Christophoros in 2004. By creating thematic photographic series
he asks questions concerning theology, ethics and sociology. A man, in the artist’s opinion, has
a value of his own but Kowalski investigates his existence with a reference to the Creator. The
absolute is a starting point for his research both in the sphere of the “Sacred” and the “Profane”. He
employs frequent auto-creations in front of the objective in order to highlight the authenticity of
his personal experiences in the scope of the topics he touches. These actions take up the gauntlet
against the modern, computerized, consumption-centred civilization. He draws inspiration from
Judeo-Christian roots simultaneously taking advantage of such philosophical schools as personalism and dialogism. Krzysztof Kowalski treats the picture as a tool to communicate and share the
discovered LIGHT and WORD.
Krzysztof Kuczyński
Born in 1964 in Wrocław. Graduate of the College of Photography in Warsaw (diploma in
1989, supervisor: Jerzy Lewczyński) and Fine Arts University in Wrocław, Faculty of Graphics and
Media Art. Member of ZPAF since 2009. Teacher of photography in the Secondary School of Applied Arts in Jelenia Góra since 2012. Author of 5 individual exhibitions. Participated in a few
dozen collective exhibitions in Poland and abroad.
www.krzysztofkuczynski.com
Stanisław Kulawiak
Born in 1954. He attended primary school in Bobrowniki nad Prosną and high school
in Ostrzeszów. In 1973–1979 he studied at the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Electronics at Cracow’s AGH. He has been involved with photography since 1974,
ﬁrst running the Student Photography Agency, and two years later establishing the Creative Group SEM and Photography Gallery at Jaszczury with his friends. In 1980 he became
a member of ZPAF (Association of Polish Art Photographers). He’s the author of numerous
exhibitions and publications. He is co-owner of the Oﬁcyna Wydawnicza Kulawiak.
www.kulawiak.pl
Jacek Lalak
Born in 1948 in Gorzów Wielkopolski, ﬁne art photographer, member of the Association of
Polish Art Photographers (ZPAF). Engaged in photography since 1971, Lalak graduated from the
Poznań University of Technology (specializing in lighting technology) and took part in numerous
competitions and exhibitions in Poland and abroad. As a photographer he participated in two pilgrimages of pope John Paul II to Poland. He collaborated with various artistic groups such as “Format”, ‘Team 4+” or the “Foto-Medium-Art” movement. Lalak is an author of numerous individual
exhibitions the most important of which is a three-part presentation named Tracks (MemoryTouch-Exposures) and Barcelona 1926. In his works the artist uses dichromate gum and pinhole
cameras he built by himself. He taught these attractive yet diﬃcult techniques to young people
when working as a photography instructor at the Copernicus Community Centre in Wrocław.
For many years the artist was a teacher at the Academy of Photography AFA and Pho-Bos in

Wrocław. In September 2016 he conducted a Polish-German photography workshop called
Wrocław through a Pinhole that ended with exhibitions held in Edyta Stein House in Wrocław
and in Ausstellungsraum des Anhaltischen Kunstvereins in Dessau. The crowning of this project is
an album entitled Continuum. In 2011 Lalak was awarded a medal of the Lower Silesia Province
Governor for remarkable achievements in the ﬁeld of culture — for his entire creative work in the
area of artistic photography. In 2017 the artist received a “Merit for Polish Culture”Honorary Badge
of the Minister of Culture and National Heritage.
Józef Ligęza
Józef Ligęza, an economist by education, ﬁnished the College of Economics in Katowice.
Member of the Association of Polish Art Photographers since 1977. Membership card no. 452.
He took interest in photography in secondary school. After graduation, the artist was an active member of the Photographic Society of Katowice, which shaped his artistic attitude. He has
won over 100 awards, medals and distinctions at National and International Artistic Photography
Salons, including 25 main prizes and the prestigious Gold Medal of the International Federation
of Photographic Art (FIAP). Ligęza was awarded a Medal of the 150th Anniversary of Photography
and received a scholarship of the Ministry of Culture. His works can be found in collections of numerous museums in Poland and abroad. Ligęza is the author of many individual exhibitions and
over 270 collective displays. Keenly interested in young people’s photographic works, he devotes
a lot of his time to his young collaborators.
Marek Liksztet
A graduate of Maria Skłodowska-Curie University in Lublin, where he studied graphic arts
taught by Prof. D. Kołwzan-Nowicka (1980). Liksztet’s work encompasses workshop graphics,
photography and teaching (for instance at Photography College and JCK School of Photography
in Jelenia Góra, Senior High School of Art in Jelenia Góra,“Kwadrat”International Photography Forum in Wrocław, Summer Photo-School — The House of Photography in Slovakia, UNESCO-Studiengang Kultur und Management — Institut für Kulturelle Infrastruktur (Sachsen). He conducted
artistic workshops and seminars in Denmark, Germany, Slovakia, Finland and Poland. Liksztet
participated in over 160 national and international exhibitions and is an author of 30 individual
shows. His works can be found in: National Museum in Wrocław, National Museum in Szczecin,
Karkonosze Museum in Jelenia Góra, Museum-Castle in Malbork, Staatliches Museum Schloß
Burgk/Burgk Saale (Germany), BWA Gallery in Jelenia Góra, National Museum in Lublin, City of
Valkeakoski (Finland), National Library (Iconographic Department) in Warsaw, National Art Gallery in Łódź, Museum Modern Art in Hünfeld (Germany), Le Parvis (France), ZPAF Small Gallery
— Contemporary Art Centre in Warsaw, House of Photography in Poprad (Slovakia), House of
Photography in Prague (Czech Republic).
Ewa Martyniszyn
A lecturer at the Media Arts Faculty of Fine Arts University in Wrocław and a teacher at the
National Post-Secondary Education College of Cultural Animation and Librarianship in Wrocław.
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A member of ZPAF since 2005. A graduate of Fine Arts University in Poznań, Department of Multimedia Communication (1998–2004), specialising in photography (BA and MA honours degrees).
The artist also ﬁnished the National Post-Secondary Education College of Cultural Animation and
Librarianship in Opole (1996–1998). Martyniszyn conducted training courses in traditional
and digital photographic techniques, photo workshops and outdoor photography courses.
She has been an exhibition curator and participated in numerous photographic exhibitions
in Poland and abroad. Her works have been published in books and magazines concerning photography and art. Since 2004 she has been interested in old wedding portraits (monidła), writing
about them, collecting them and creating contemporary old wedding portraits in her studio of
photography and old wedding portraits (Pracowni Fotograﬁi i Monideł).
Marek Maruszak
Born in 1952 in Opole. Professionally engaged in photography since 1970. A member of
the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) since 1991.
Wojciech Miatkowski
Born in Jelenia Góra in 1970. A graduate from the Jelenia Góra School of Photography.
Member of ZPAF since 2018. Secretary of the “Jelenia Góra Photography Sphere” Association.
Author of individual exhibitions in Jelenia Góra, Wrocław, Bautzen (Germany) and Wałbrzych.
Participant in numerous collective exhibitions in Poland, Czech Republic and Germany. Twotime prize-winner at Mountain Photography Biennial. Author of photographic series entitled
Metaphysical Landscape, THERE, Places, A Souvenir for My Children. The artist places emphasis
on minimalism and simplicity of form, mainly practising a speciﬁcally understood landscape
photography, documentary pursuits and portraits. Miatkowski is interested in mental spaces,
metaphysical tensions of the reality being photographed, and recently also relations between
family members from diﬀerent generations. Practising both digital and traditional photography,
he is professionally engaged in designing photographic albums, books and magazines.
Rafał Michalak
Born in 1971, the artist lives and works in Wrocław, connected with advertising and commercial photography for almost 20 years. Engaged in brand communication, advertising photography,
creating visual identity projects for businesses and corporations. A graduate in Photography and Multimedia from Fine Arts University in Wrocław, Faculty of Graphics and Media Art. A master’s degree
in 2017. One of the main topics in his work is a motive of transgression — the eternal tendency
to expand, a desire to transcend limits and overcome barriers and a need to break with established
social conventions. The core element of his pursuits is the human being as an individual, a social
entity looking for a place in the obscure reality of the postmodern world. References to literature,
the humanities, especially philosophy, sociology or psychology but also visual arts, mainly ﬁlm
and painting, are his inspiration and the most important foundation. Michalak’s ﬁelds of interest
include psychological and sociological aspects of portrait photography, artistic nude, society-oriented and documentary photography.

Stanisław Michalski
Born in 1948 in Zabrze, Michalski has been a photographer for over forty years. He spent
his youth in Upper Silesia. As an artist, he mainly focuses on the portrait and landscape, creating black and white photographs of post-industrial sites in Upper and Lower Silesia. He is the
author of 50 individual exhibitions who has also taken part in over 300 collective shows in
Poland and abroad. In his activities, Michalski looks for new forms of photographic narration
and experiments with novel techniques of his own, giving photography a new dimension.
Tomasz Mielech
Born in 1973 in Jelenia Góra, Mielech lives in Górzyniec near Szklarska Poręba. The artist
completed philosophy studies at Wrocław University. Engaged in classic, mainly documentary
photography, Mielech conducts workshops in 19th century photographic techniques. Lecturer
at Jelenia Góra School of Photography. Member of ZPAF since 2006.
www.tomaszmielech.com
Sławomir Mielnik
Sławek Mielnik (1980) ﬁnished Fine Arts University in Gdańsk, studying photography. He
also got a degree in photography at the School of Film in Łódź, Faculty of Camera Operation.
A member of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF), working as a press photographer for such newspapers as “Gazeta Wyborcza” in Opole (1999–2003) and “Nowa Trybuna
Opolska” in the same city (2003–2018). A co-founder of Foundation 2.8 and co-organizer of
Opole Photography Festival. The artist received an award from the Mayor of Opole for his cultural
achievements as well as awards and distinctions at international and national contests.
Krzysztof Miller
Born in 1953 in Tarnowskie Góry. A graduate from State School of Film, Theatre and Television, Faculty of Camera Operation in Łódź (1980). He shot scenes for feature ﬁlms and documentaries. Collaborates with ARTE, ZDF, Canal+, Discovery and Polish National Television. Member of
the Association of Polish Film-Makers and the Lower Silesian Division of ZPAF. Author of numerous individual and collective exhibitions.
Janusz Moniatowicz
Born in 1958, Janusz Moniatowicz is a graduate of the National Higher School of Film, Television and Theatre in Łódź and the FAMU Film Academy in Prague, where he graduated from
prof. Jan Šmok’s Department of Creative Photography. The subject of his ﬁnal thesis was the history of the Polish photography of Lviv. His photographs can be seen in a number of publications
and albums. He also edited many publications. His works are found in many collections including:
Victoria and Albert Museum in London, UMPRUM Prague, Spišské Museum in Levoča (Slovakia),
Artists Gallery in Spišská Nová Ves (Slovakia), Ceramics Museum in Bolesławiec, Karkonosze Museum in Jelenia Góra, BWA in Jelenia Góra and in many private collections. Moniatowicz is an
author of several individual exhibitions and a co-author of dozens of collective exhibitions. He has

received many awards and certiﬁcates of distinction in competitions and exhibitions at home and
abroad. Since January 2007 Moniatowicz has been in charge of the Karkonosze Division of the
Association of Polish Art Photographers in Jelenia Góra. In 2012 he was awarded a medal “Merit
for Polish Culture” by the Ministry of Culture and National Heritage.
Janusz Piotr Musiał
A photographer, ﬁlm-maker, cultural expert, artist using various media (photography, short
ﬁlms, animation, installation, object, word, internet projects) in his thematic projects, exhibitions,
ﬁlms, catalogues and albums. Member of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF)
since 2005, serving on the Managing Board of the Silesian Division of the organization from 2005
to 2012, Vice-President for Artistic Pursuits between 2008 and 2012. Member of the Lower Silesian Division since 2014. Member of the Polish Association for Film and Media Research since
2016. University teacher since 2006 (photography, ﬁlm, multimedia). Since 2015 a lecturer at
Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio and Television at the University of Silesia in Katowice.
Piotr Maciej Nowak
Still photographs, sometimes experiments manipulating the form and content of facts
and ﬁction. He uses digital photography, but don’t neglect the traditional processes. The most
important cycles are: Chapels (2017), Globalization and individuality (2017), Trees nad stones
(2016), Ortofory pararzeczywistości (2015), Wanted (2014), Fossils (2013), Chromatic Photography (2013), Digital Negatives (2013), Kitsch-Act (2012), History Neurons (2011), Emblems and
totems (2011), Meetings (2010), Photodrawings (2009), Nostalgia (2008), Fourier Photography
(2007), Stolen photographs (2006), Not for fun (2005), Own traces (2004), FOTO-MEDIUM-ART,
dedicated to Jerzy Olek (2004) Chromoskedasic photography (2003), Self-portraits (2002), Circles
and squares (2001), Multiple solarization technique (2000), Nice pictures (1999), Failed pictures
(1998), Outdoor exercise (1997), Not ﬁrst love (1996). Now he exhibits a work entitled Secret
identity.
Mateusz Palka
Author of critical texts and essays about art, a photographer, culture expert, holder of
a doctoral degree in philosophy (The Concept of Allegory by Walter Benjamin), curator of exhibitions, e.g. presentations dedicated to Władysław Bartoszewski and Jan Nowak-Jeziorański, cartoon scriptwriter (Courier from Warsaw and War in the Airwaves, Ossolineum 2014 and 2017)
and a co-editor of a biography (Jan Nowak-Jeziorański. Spoken Biography, Ossolineum 2014).
Member of ZPAF. Interested in the aesthetics and philosophy of photography as well as concepts
of memory and time. Author of an exhibition entitled Obsession, dedicated to changes in the
nature of the streets of Wrocław after the construction of the “Sky Tower” skyscraper (Entropia
Gallery 2014, Krakow Photo Fringe, Trzecie Oko Gallery 2016). Author of a series entitled Library
— Multiple Portrait (displayed as part of an exhibition called Towards the Human Being. Tribute
to Zoﬁa Rydet, Wozownia Gallery 2016). A permanent collaborator of the magazine “Format.” His
texts have also been published in such magazines as “Odra,”“Rita Baum,”“Pamięć i Przyszłość,”

“Kultura i Wartości,”“Magazyn Materiałów Literackich — Cegła,” on portals “O.pl” and “Fototapeta” or in “Prism Photo Magazine.” Lives and works in Wrocław.
mateuszpalka.blogspot.com
Michał Pietrzak
Born in 1977 in Bystrzyca Kłodzka, based and working in Wrocław, a graduate of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław (Faculty of Graphics and Media Arts),
Photography College in Jelenia Góra and Wrocław University of Science and Technology (Faculty
of Architecture), currently pursuing a doctoral degree in Media Art at the University of Fine Arts
in Wrocław. Author of numerous collective and individual exhibitions. His works can be found in
the National Museum in Wrocław. He is a member of ZPAF, professionally engaged in architectural
design and teaching. Pietrzak mainly utilizes photography and video, treating them as tools
to achieve his own conceptual objectives. Photography does not show reality. Photography
creates reality — he says. In his works, the artist explores the problem of the human being in a wide sociological and urban context. A person is juxtaposed with a city landscape that
does not come down only to a vivid form of idealized manifestations of architecture. The artist’s
conceptual principles leave a distinctive impression on the form of the picture, staying in safe
harmony with this form. The ﬁnal piece of art is built multidimensionally, assuming the form of
polyptych-like objects composed of seemingly coherent photographic frames that are juxtaposed
with a moving picture. A photograph is always a starting point, yet eventually, together with
video animation, in an equivalent way it forms a coherent, well-balanced whole.
www.michalpietrzak.com, www.facebook.com/michpietrzak
Przemysław Piwowar
Born in 1957. Piwowar graduated from the Technical University in Wrocław, Faculty of
Architecture, in 1983. He lives and works in Wrocław. The artist has participated in more than
a dozen photographic exhibitions and won several photographic competitions. He is a member
of the Polish Nature Photographers Association and — since December 2016 — ZPAF. Piwowar
takes pictures of architecture, landscape and nature but the main focus of his work is the HUMAN
BEING. The artist presents his works under the name of Przemek Piwowar.
www.przemekpiwowar.com
Wacław Ropiecki
A graduate in mathematics and a member of the Association of Polish Art Photographers
(ZPAF) since 1977, Ropiecki belonged to and co-founded the Format Group and collaborated
with the Foto-Medium-Art and Permafo galleries as well as animators of Strych, Konstrukcja
w Procesie and Łódź Kaliska from the city of Łódź. In the years 1980–1985 the artist created
works known as Towards Life Through Art. In 1981, in protest against the imposition of martial
law in Poland, he named all his works Travelling Gallery MORE LIGHT! avoiding oﬃcial places of
exhibition, he would carry his works collected in his Books and show them in private homes,
oﬃces, studios, etc. His Travelling Gallery has undergone many changes and now consists of the
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following projects: Online Version of The Gallery sending virtual items from his MORNING COFFEE!
Collection of Sketches, Projects and Scenarios; Travelling Gallery Archipelago containing images of
personalities from the world of art, culture and science, who read his MORNING COFFEE!; MORNING
COFFEE!, when displayed at higher stages in places of exhibition, takes a form of spatial fractals
which contain spaces only partially available to the public; they are built with photographs, texts,
painting gestures, sculptures, ready-made, videos, installations, etc.; Travelling Gallery Harbour is
a place of a long-term and regularly updated exhibition of MORNING COFFEES! and Archipelago;
Russia Unknow — a series of exhibitions and lectures about the daily lives of people living in
unusual conditions, based on the artist’s experiences of living in this country for many years; Gallery Archive makes previously completed items available to the public. Wacław Ropiecki’s works
have been displayed at numerous individual and collective exhibitions in Poland and abroad. His
works can be found in museums and private collections in Europe and the USA.
Virtual Harbours of the Travelling Gallery:
www.wroclaw.q–mapa.pl/artykuly/, www.Almanach–litera.pl, www.CoJestGrane.pl,
Facebook: Mocna Poranna Kawa, Travelling Gallery MORE LIGHT.
Andrzej Rutyna
Andrzej Rutyna Born in 1947, based in Wrocław, a photographer since the 1970s. In the
years 1980–1989 Rutyna managed the Wałbrzych Photographic Gallery. A member of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) since 1985. He worked at the ALA Artistic Community High School as a photography teacher; previously at AFA Photography Schools in Wrocław
(2000–2001), Private School of Photography Pho-Bos (until 2002) and ASPPiFA Abrys (since
2002). Rutyna received a Distinguished Culture Activist Medal. Winner of the award of the Marshal of the Dolnośląski Province for achievements in the ﬁeld of photography in 2016. His creative photography pertains to landscapes, nudes, structural compositions and games of light and
colour. Individual exhibitions: Foto-replay, Wrocław, 1978; The Recording of Carbonization, Niš,
Yugoslavia, 1984, Tuła, 1987; Silesian Rhapsody, Wałbrzych, 1986; The Light, Wrocław, 1992;
Compositions in Landscape, Signs, Traces…, Wrocław, 2006; Body & Color, Wrocław, 2007. In
Search of an Archetype, Wrocław, 2017. The artist participated in numerous collective exhibitions and his works can be found in collections of the National Museum in Wrocław, Museum of
Wałbrzych and private collections in Poland and abroad.
www.andrzej-rutyna.art.pl
Krzysztof Saj
Krzysztof Saj was born in Wroclaw in 1982. He is a graduate of the “Kwadrat” International
Forum of Photography but he also graduated in the History of Art at the University of Wrocław. Saj
is also a member of the Association of Polish Art Photographers. Specializing in urban photography, he has participated in many collective and individual exhibitions in Wrocław, Łódź, Berlin,
Gorzów and Lviv. His photographs were published in “Format”, “Art & Business”, “Rita Baum”,
“Odra” and “Art Almanac”. He collaborates with the Centre for Culture and Arts and an artistic
magazine named “Format”.

Dorota Sitnik
Born in 1981 in Wrocław. A graduate of AFA College of Photography in Wrocław and the Institute of Fine Arts at Zielona Góra University. Apart from photography, she is engaged in drawing
and graphic design. Sitnik has taken part in numerous exhibitions in Poland and abroad, winning
many awards for her photographs, e.g. an award for the most promising young artist at BRIDGE
Young Art Fair in Warsaw (2007); 1st place at the “Water Associations” Photographic Contest organised by Aquanet SA under the patronage of epoznan.pl (Poznań 2012) and Grand Prix at the
13th edition of a self-portrait competition of the magazine “Pokochaj Fotograﬁę”(2013).
www.dorotasitnik.pl
Maciej Stawiński
An artist involved in photography, an author of artistic and teaching-oriented projects,
a curator of photographic exhibitions. As a teacher of photography, Stawiński cultivates a unique,
signature concept of photography. His photographic projects extended in time (since 1978) and
experimental video (since 1990) focused on the aesthetics of objects and visualized images, gesture
photography and photographic documents. Stawiński uses diﬀerent technologies including classic,
digital (since 2000) and hybrid. The area of his interest is broadly deﬁned by issues of cultural and
social identity. Stawiński lives and works in Wrocław. His works and documentation can be found
in public collections: Institute of J. Grotowski, Wrocław; Paris Audiovisuel, Paris; Musée National
d’Art Moderne Centre Georges Pompidou, Paris; National Museum, Wrocław; Museu Comarcal de la
Garrotxa, Olot, Spain; Kunstverein Siegen, Siegen, Germany; Communication Gallery, Matsuyama,
Japan; Teatro Escola Célia Helena, Folias D’Arte e Chuca Toledo, São Paulo, Brazil; Royal Holloway,
University of London; University of British Columbia, Canada; Routledge Performace Archive, UK.
Maciej Stobierski
A member of ZPAF (membership card no. 825) and a graduate in graphic techniques (University of Fine Arts in Katowice). His artistic pursuits mainly encompass the Signs of Time, the
interface of the past and the present. The artist loves outdoor locations, high mountains, the sea,
theatre stages and industrial retreats. He is an author of many individual and collective exhibitions as well as original publications, albums and calendars. Stobierski is engaged in teaching and
conducting photographic workshops.
Marek Szyryk
Born in 1966 in Niemodlin, a graduate from Teacher Training College in Opole, living and
working in Łódź. A lecturer at the Film School in Łódź, who organized numerous exhibitions of
students’ works. His pictures were displayed at individual and collective shows in Poland and
abroad. His approach to photography bears features of an old craft in which an artist did not only
create objects but also perfected his/her personality through art. Szyryk frequently draws on the
Japanese haiku poetry by discovering what is elusive, ephemeral, fragile but eternal and beautiful
at the same time. Open to the contemporary language of photography, he walks various paths of
this discipline, enjoying the stroll.

Alina Ścibor
An architect, visual artist, photographer, graduate of the Wrocław University of Technology (Faculty of Architecture and Civil Engineering) and the International Forum of Photography “Kwadrat”
(“Square”). Ścibor designs structures and interiors and was previously associated with the Feature
Film Studio in Wrocław, designing ﬁlm costumes and taking part in ﬁlm production. She has also
created her own fashion collections and participated in numerous photographic exhibitions. The
artist is a member of ZPAF and the Association of Polish Architects, author of essays on photography, winner of Polish and international contests, rewarded at International Photography Awards
2015 in the Professional/Abstract category and at IPA Family of Man 2016 (www.photoawards.com).

Iwona Wojtycza-Fronckiewicz
The artist was born in Brzeg, where she lives and works, running a photographic studio with
her husband. Iwona Wojtycza-Fronckiewicz graduated from Olga Szwajgier’s “Voice Laboratory”
School in Kraków, then the Pho-Bos School of Photography (2001) and AFA College of Photography in Wrocław (2003). She graduated from the University of Zielona Góra in 2006, obtaining
a Master of Arts degree in photography. The artist participated in individual exhibitions in Poland
and abroad. She has been a ZPAF member since 2007. She considers photography to be an area
of thought and a search of beauty in a seemingly banal and uninteresting space.
www.wojtycza-fronckiewicz.pl

Andrzej Ślusarczyk
Born in 1953 in Dzierżoniów, living in Wałbrzych since 1965. A photographer since 1968,
engaged in documentary photography since mid-1980s. Member of ZPAF. Major individual exhibitions: Wałbrzych – Powidoki (2000) and Personal Sphere (2009).

Waldemar Zieliński
In accordance with the title of the exhibition, no biographical entry.

Rafał K. Warzecha
A graduate of the Artistic Faculty of the University of Zielona Góra, who also did doctoral
studies at the Warsaw University of Fine Arts, Warzecha started his artistic career in 2000 and
commenced teaching in 2003. Currently he works as an assistant lecturer at the Media Art
Faculty of the E. Geppert University of Fine Arts in Wrocław. The artist is a member of the
Association of Polish Art Photographers (ZPAF). His works, which have been displayed at more
than a dozen exhibitions in Poland and abroad, can be found in the National Museum in Wrocław
and private collections.
Marek Wesołowski
Born in 1968, ﬁne art photographer living in Dąbrowa Górnicza. Since 2010 a member of
the Lower Silesian Division of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF), member of the
Silesian Photographic Society, “Kadr” Żory Photographic Society and an informal photographic
group named “999.” Interested in the portrait, landscape and documentary, Wesołowski runs his
own business named Virtual Studio. His photographs are presented on his blog: marekwesolowski.blogspot.com and his company website: www.virtualstudio.pl.
Aneta Więcek-Zabłotna
A member of ZPAF and a graduate from “Kwadrat” International Photography Forum
in Wrocław. The artist attended Prof. Piotr Komorowski Original Photography Laboratory
in Wrocław and participated in photographic conventions and exhibitions. In her artistic
pursuits, she is mainly devoted to conceptual and creational photography. Więcek-Zabłotna
also practises society-oriented photography by means of which she comments on important
social changes and problems.
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Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików
i uczestnicy wystawy dziękują
Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Wrocławia
i Panu Dyrektorowi Jarosławowi Brodzie
za wspieranie działalności Okręgu Dolnośląskiego ZPAF
oraz
Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu
i Panu Dyrektorowi Igorowi Wójcikowi
za doskonałą współpracę przy realizacji wielu projektów
artystycznych Okręgu Dolnośląskiego ZPAF.

PATRONI / PATRONS

The Managing Board of the Lower Silesian Division of ZPAF
and the participants would like to thank
Department of Culture of the Wrocław City Office
and Mr Jarosław Broda — Head of the Department of Culture,
for supporting the activity of the Lower Silesian Division of ZPAF
and
Centre of Culture and Art in Wrocław
and Director Igor Wójcik
for a perfect collaboration on numerous artistic projects
of the Lower Silesian Division of ZPAF.
Wystawa i katalog zostały sfinansowane ze środków Gminy Wrocław
— www.wroclaw.pl oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego
The exhibition and the catalogue were co-financed by the Municipality of Wrocław
— www.wroclaw.pl and the Local Government of the Lower Silesian Province.
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