


 Przestrzeń zatrzymana… w czasie, w kadrze, w przeszłości,  
w miejscu, w sobie samej. Można ją uchwycić na tyle sposobów, ile osób 
na nią patrzy, może być tyle punktów widzenia, i le ptaków na niebie. 
Każdy zatrzyma ją w innej chwil i, a każda chwila da się zatrzymać tylko raz. 
Niektórzy z nas, w te l istopadowe senne dni, próbowali przechodzeniem 
czasu w przestrzeń zatrzymać się w sobie. Odwiedzając kazimierskie 
miejsca, zastanawialiśmy się, czy teraźniejszość to już przeszłość, czy 
jeszcze przyszłość? Czas i przestrzeń tworzyły wtedy piękne pejzaże…  
w naszej świadomości.

 Rynek, ruiny zamku, nagie drzewa. Dużo drzew i mało ludzi… 
mgła. Leniwa rzeka, jesienne kruki zatrzymane w bezbarwnym powietrzu… 
zmrok. Mało światła. Wieczór, gorąca herbata i jesienne róże (te smutne 
róże, herbaciane). Trzy l istopadowe krzyże na wzgórzu. UFO na niebie, 
cmentarna cisza. Noc.

Przestrzeń zatrzymana
Zbiorowa wystawa poplenerowa, Stara Galeria ZPAF, 
Pl. Zamkowy 8, Warszawa, 23 marca–17 kwietnia 2015 r.

Plener fotograficzny Okręgu Warszawskiego ZPAF
odbył się w Kazimierzu Dolnym w dniach 20–23 listopada 
2014 r.

 Nasza wrażliwość na szarą przestrzeń zostaje poddana próbie. 
Chłód nie jest naszym sprzymierzeńcem, zmierzch nam nie pomaga, ratują 
nas herbata i słowa. Przekraczamy granice wyobraźni i tworzymy własną 
teraźniejszość. A może już tylko przeszłość? Jesteśmy ludźmi, którym 
wydaje się, że potrafią zatrzymać czas… i przestrzeń.
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Jan Wolski, wracając wozem przez las 10 maja 1978 roku, spotkał dwie 
dziwnie wyglądające postaci. Podwiózł je na polanę, gdzie unosił się nad 
ziemią lśniący pojazd, przypominający kształtem autobus. Rolnik został do 
niego zaproszony. W jego wnętrzu został przebadany przez napotkane 
istoty.

Tak odbyło się jedno z najlepiej udokumentowanych i opisanych w literaturze 
ufologicznej spotkań trzeciego stopnia.

Incydent, który miał miejsce w Emilcinie, 20 kilometrów od Kazimierza 
Dolnego, stał się dla mnie dobrym pretekstem do rozważań o fotografii, 
postrzeganej jako „fizyczny kontakt materii z materią”. 
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W trójkącie trzech krzyży (Kazimierz-Parchatka-Janowiec)

Jedno z najbardziej znanych miejsc w Kazimierzu to Góra Trzech Krzyży.
Postawiono je tu w 1708 roku w czasie trwania epidemii cholery na tych 
terenach.

W Parchatce przywrócono do życia krzyże, które przed dwustu laty 
wystawiła księżna Izabela Czartoryska, pani na Puławach. Krzyże te były 
dedykowane zmarłej hrabinie Zofii Kickiej i jej dwóm córkom.

Inicjatorem restytucji krzyży w Janowcu był prof. Przemysław Krajewski. 
Impulsem było znalezione w antykwariacie stare zdjęcie z 1913 roku 
Janowskiej Góry z krzyżami, które były znaczącym elementem ówczesnego 
pejzażu. Grupa trzech krzyży w Janowcu zamyka trójkąt krzyżowy w tej 
okolicy.

Niezwykłość tych miejsc przyciąga turystów, a przede wszystk im 
wiernych, dla których jest to obowiązkowy program zwiedzania, modlitwy, 
zadumy i ref leksj i.
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Fotografowanie krajobrazu jest dla mnie formą zespolenia się z otaczającą 
naturą. Doświadczam jej wszystkimi zmysłami. Ułomność przeniesienia 
przestrzeni na płaską kartkę fotograficznego papieru powoduje, że część 
mojej percepcji, część odczuć zostaje zredukowana. Siłą rzeczy dobieram 
więc w krajobrazie te elementy, które po przeniesieniu na płaszczyznę 
przemówią do mnie najsilniej, a są to rytmy. 

Rytm bowiem jest we wszystkim, co mnie otacza, w śpiewie ptaków,  
biciu mojego serca, różnych układach roślin czy form, w muzyce, 
gałęziach drzew... 

Rytm jest jak fraktal, to miniatura odwiecznego porządku w kosmosie,  
który spaja wszystko.
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Zapiski na skórze
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