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Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie - warsztaty fotograficzne, katalog oraz wystawa lokalnej
twórczości kulturalnej z gmin Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka”, ze znanym mottem autorstwa
Stanisława Jachowicza w tytule, zakładał organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć dla mieszkańców wszystkich gmin z obszaru Lokalnej Grupy Działania Korona Sądecka.
Głównym celem warsztatów był rozwój i promocja lokalnej twórczości kulturalnej. Blok zajęć podzielono na naukę podstaw pracy ze sprzętem fotograficznym, elementy komputerowej edycji zdjęć, plenery
w wybranych miejscach oraz indywidualne konsultacje. Obok zagadnień stricte technicznych uczyliśmy
się także jak analizować i rozumieć nie tylko fotografie własne oraz mistrzów, ale przede wszystkim
świat wokół siebie. W ramach kursu zorganizowano ponadto „spotkania mistrzowskie”. W związku
z nimi do Chełmca, Kamionki Wielkiej oraz Stróż przyjechał słynny fotograf i wykładowca akademicki
– Bogdan Konopka. Spotkania te były adresowane nie tylko do kursantów, ale otwarte dla wszystkich
mieszkańców poszczególnych gmin. Wykłady dotyczyły postaw twórczych w obrębie fotografii oraz
poszukiwań odpowiedzi na problemy, z którymi mierzy się świadomy twórca. Na każdym ze spotkań
omawiano fotografie ich uczestników. Konsultacje były poświęcone zagadnieniom technicznym, formalnym oraz treściowym.
Podsumowaniem naszych zajęć są trzy wystawy fotograficzne. Towarzyszy im tenże katalog, który
składam na Państwa ręce. Jako wykładowca przyznam, że twórczy potencjał kursantów przerósł moje
oczekiwania. Hasło „cudze chwalicie, swego nie znacie” okazało odnosić się nie tylko do podróży po
pięknych stronach z obszaru gmin wyszczególnionych w nazwie projektu, lecz przede wszystkim do
odkrycia w sobie umiejętności oglądu świata i poszukiwania wzajemnych relacji pośród zjawisk, zdarzeń i innych ludzi. „Swym” jest wrażliwość uczestników, która ujawniwszy się w ich wnętrzu, została
uzewnętrzniona poprzez fotograficzne narzędzia. Z całego serca życzę im powodzenia na dalszej fotograficznej drodze.

Krzysztof Ligęza,
listopad, 2014
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The project “You glorify the other, but you don’t know your own” - photography workshops, a catalogue
and an exhibition of local art from Chełmiec, Grybow and Kamionka Wielka municipalities”, with the famous motto Stanisław Jachowicz in the title, was planned to organize public, free activities for residents
of all municipalities in the area of the Local Action Group, Korona Sądecka.
The main aim of the workshops was to develop and promote the local art. The classes were divided
into learning of the basics of photographic equipment, computer photo editing elements, plein airs at
selected locations and also individual consultations. Next to the technical aspect we also learned how
to analyse and understand not only photography of great masters as well as our own photos, but above
all – the world around us. In addition we also organized a “meetings with masters” series. In relation to
it Chełmiec, Kamionka Wielka and Stróże were visited by the famous photographer and university lecturer - Bogdan Konopka. These meetings were addressed not only to students, but open to all residents
of the mentioned municipalities. The lectures were focused on creative approaches within photography
and finding answers to the problems faced by conscious author. At each meeting the participants discussed the photographs. The consultation focused on technical, formal and theoretical themes.
Three photographic exhibitions are the summary of our classes. This catalogue accompanies them in
addition. As a lecturer I must admit that the creative potential of the students exceeded my expectations. Part of our motto “you do not know your own” turned out to refer not only to travel around the
beautiful sites of the municipalities listed in the name of the project, but primarily to the discovery of the
ability of sensitive seeing the world and exploring the relationship between phenomena, facts and other
people. That “own” is the attitude of the participants, who - whilst revealing their sensibility - were able
to project it externally through a photographic tool. From the bottom of my heart I wish them all the best
in their further photographic way.

Krzysztof Ligęza,
November, 2014
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Karolina Adamczyk
(grupa Stróże)

Karolina w kliku pracach intuicyjnie podjęła interesujący temat koegzystencji natury i cywilizacji.
Granica pomiędzy tym, co naturalne i sztuczne niegdyś zdawała się nieruchoma. Współcześnie
przesunęła się i jak napisał Stanisław Lem: „wytworzyła się strefa, która nie jest ani czarna, ani
biała”. U Karoliny jest bardzo kolorowo i harmonijnie. Kompozycyjne zestawienia barw i kształtów są źródłem przyjemnych bodźców wizualnych. W tle tego bajkowego świata słychać jednak
pewną nutkę niepokoju. Patrząc na krwistą czerwień krzewu obrastającego słup i mrówkę tak
spokojnie spacerującą po dżinsach wyprodukowanych prawdopodobnie w (już nie tak) dalekiej
Azji, Kazimierz Przerwa-Tetmajer dostrzegłby w tych obrazach zapewne znaki czasu. Bo jak pisał
pod koniec XIX w. „Czy mrówka rzucona na szyny może walczyć z pociągiem, nadchodzącym w
pędzie?”. Zdaje się, że na początku XXI w. możemy odpowiedzieć mu pytaniem na pytanie – na
dodatek jego własnymi słowami: „Największe z szyderstw czyż się może równać z ironią biegu
najzwyklejszych rzeczy?”.
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Karolina in her works intuitively took an interesting topic of coexistence of nature and civilization. The boundary between what is natural and artificial used to be stationary. Contemporary it
has moved and, as Stanislaw Lem wrote: “This created a zone which is neither black nor white.”
Karolina’s pictures are very colourful and harmonious. Compositional sets of colours and shapes
are a source of a pleasant, visual stimuli. However in the background of this suggested fairytale
world, you can hear a note of anxiety. Looking at the blood-red bush on the electric pole and an
ant, so calmly running on the jeans, produced probably in today’s not so distant Asia. Kazimierz
Przerwa-Tetmajer, a Polish modernist poet, probably would see in these images signum tempori.
As he wrote at the end of the XIX century. “Can an ant, which is thrown on the rails, fight with a
train coming in a rush?”. It seems that in the early XXI century we can answer his question on top
of his own words: “the greatest of ridicule - can it compete with irony hidden in the most ordinary
things?”.
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Justyna Czepil
(grupa Chełmiec)

Portret, który zaprezentowała Justyna przedstawia motyw niepewności ludzkiego losu - vanitas. Kwiaty więdną, uroda i moda wszelaka przemija, a i w końcu koluszko życia urywa się, pomimo iż – zwłaszcza w młodzieńczym wieku – lubimy mieć zbyt wiele rzeczy „w nosie” i nie za często o tym myślimy. Ciekawe to i dojrzałe
spojrzenie. Podczas warsztatów Justyna ponadto miała sposobność zmierzyć się z pejzażem. Pogodne usposobienie sprawiło, iż niestraszna jej była niesprzyjająca pogoda oraz krwiożercze komary. Z kolei duża „światłoczułość” i wrażliwość na piękno przyczyniły się do tego, iż swój aparat percepcyjno-fotograficzny potrafiła
„zaparkować” w bardzo ciekawych i nieoczywistych okolicznościach przyrody. Dodając do tego szczyptę niebanalnego poczucia humoru, bez którego fotograf może być nieco jak „pies bez budy” lub człowiek bez domu
- mamy przepis na fotogeniczny sukces.
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Justyna’s portrait presents the theme of uncertainty of human destiny – vanitas motiv. Flowers
quickly fade, beauty and fashion passes away, and finally the life chain breaks, despite the fact
that - especially in the adolescent age – we do not much care about too many things and not too
often even think about it. In this light this is interesting and mature work. During the course Justyna had also a chance to take a landscape photography challenge. As a unusually easygoing
person she was not afraid unfavourable weather and bloodthirsty mosquitoes. Her light sensitivity
as well as sensitivity to beauty have contributed to the fact that she was able to able to “park in”
her perception and a camera in a very interesting and non-obvious natural surroundings. Adding
a pinch of an original sense of humour, without which the photographer can be a dog without a
shack or a man without a home - we have a recipe for the photographic success.
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Katarzyna Gryzło
(grupa Stróże)

Katarzyna na swój „celownik” wzięła przede wszystkim zagadnienie krajobrazu kulturowego – zarówno historycznego, jak i współczesnego. Najstarszy dom w Stróżach ponoć pamięta czasy monarchii
austro-węgierskiej. Poddany działaniu nieubłaganych praw przyrody jest symboliczną miarą stopnia
nieuporządkowania; rzeczywistości, w której „coś” zamienia się w raczej „nic”... Ujęcie obrazujące
fragment współczesnej zabudowy wiejskiej (Binczarowa) pokazuje z kolei, iż domy niegdyś budowane z
myślą o wielopokoleniowych rodzinach „zmalały” i, paradoksalnie, nieco przypominają to, co już „było”.
Fotografie Katarzyny nie są jednak stricte socjologiczną, chłodną notacją rzeczywistości. Widać w nich
szacunek wobec „tradycyjnych”, estetycznych wartości. W jej zestawie znalazł się ponadto świetlisty,
górski pejzaż.
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Katarzyna in her viewfinder found the issue of cultural landscape - both historical and contemporary.
The oldest house in village of Stróże probably remembers a period of the Austro-Hungarian monarchy.
Exposure to the inexorable laws of nature can act as a symbolic measure of the degree of disorder;
reality in which ‘something’ turns rather into a ‘nothing’. In turn the image presenting piece of Polish contemporary rural housing (Binczarowa, Southern Poland) shows that the houses, which were built with
the aim of multi-generational families, today ‘dropped’ and paradoxically resemble the old architecture
of what already ‘been here’. Katarzyna’s photographs however aren’t a strictly sociological, cold notation
of reality. You can see in them a respect for the ‘traditional’ and aesthetic values. In her set you can also
find a bright, natural landscape.
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Krzysztof Gryzło
(grupa Stróże)

Krzysztof przedłożył nieoczywiste zestawienie o bardzo metafizycznym wyrazie. Być może ma
coś wspólnego z pradawnymi wiekami, kiedy Słońce było zwane... księdzem? Należy dodać,
że „ksiądz” nie oznaczał wtedy kapłana, a „małym księdzem”, synem Słońca, był „książę”, czyli
„księżyc”. Księżycem także tytułowano spadkobierców rodu. Domyślam się, że te niezwykle ciekawe, acz do dziś niejasne i znaczeniowo zapętlone uwarunkowania etymologiczne (nawiasem
mówiąc, które i mnie jako człowieka słowa, czyli „słowianina”, od pewnego czasu bardzo interesują), niekoniecznie były w sferze świadomości mojego Imiennika przed wykonaniem tych fotografii.
Księżyc, pomimo iż niegdyś postawiono na nim ludzką stopę, nadal otacza nimb tajemnicy. To
ciało niebieskie o niezwykłej sile oddziaływania na ciała ziemskie. Dotyczy to nie tylko grawitacji,
pod(nad)świadomości i wyobraźni. Ale o tym chyba najlepiej wiedzą zwłaszcza kobiety, które od
czasu do czasu nazywają go Miesiącem...
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Krzysztof submitted an unobvious set of pictures with a very metaphysical expression. Maybe that
has something to do with ancestral centuries, when the Sun was called…. a priest in Medieval
Polish? It needs to be added that these days the ‘priest’ (ksiądz) did not mean a chaplain and also
the Moon (PL “Księżyc”) was called a ‘little priest’ as the son of the Sun (Słońce). The Moon was
also used as a name of the family heirs - sons. I guess that this extremely interesting, although
still vague and semantically looped, etymological context (BTW very interesting to me as well for
some time, as to a “man of word” - philologist), was not necessarily in the realm of consciousness
of my namesake before he took these photographs. The Moon, despite a human visit to it, is still
surrounded by an aura of mystery. This celestial body affects people’s body and behaviour. This
applies not only to gravity, sub & higher consciousness and imagination. But it’s probably best
known to women, who (not only in Poland) from time to time call the Moon (PIE *me(n)ses) a
“Month” (Polish “Miesiąc”)…
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Sylwia Jelito

(grupa Królowa Górna)

Przygoda Sylwii z fotografią nie ma długiej historii. W swoich dwóch obrazach porusza ona jednak istotną historię,
która kładzie się na człowieczej drodze ku Światłu niczym cień krzyża... Przemijanie bowiem wpisane jest w nią
od samego jej początku. Autorka w interesujący i zaskakująco dojrzały (pomimo jej jeszcze „przedmaturalnego”
wieku) sposób korzysta z rekwizytorium, które niesie ze sobą alegoryczne przesłanie. Płonąca świeca w tradycyjnych przedstawieniach wiąże się z wyobrażeniem życia. Kolory wydają się tu być znaczące. Należy pamiętać, że
ich „znaczenie” w różnych kręgach kulturowych jest nad wyraz umowne, a nawet kompletnie ze sobą sprzeczne,
bo „co kraj to obyczaj”... Być może jednak interpretacja wskazująca na godzące zestawienie świadomości (w tym
nieuchronności ostateczności) i egzystencjalnego cierpienia w odpowiednich proporcjach byłaby do zaakceptowania przez mądrego życiem odbiorcę? Dla widzów nieskorych ku rozważaniom o ostateczności Sylwia przygotowała interesujący wycinek kamionczańskiego krajobrazu...
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Sylwia’s adventure with photography does not have a long history. In her two images she tells, however, an important story that is put on the human path towards the Light, as the shadow of the cross... Passing away is inscribed
in it from the very beginning. The author in an interesting and surprisingly mature (despite still pre-A-Levels age)
way uses a visual language set, which carries an allegorical message. A burning candle in a traditional representation is associated with the idea of life. Colours appear to be significant here. Please note that the “meaning” of
colour in different cultures is extremely conventional, or even completely contradictory – because every country
has its own customs and cultural context... Perhaps, however, the interpretation indicating the detrimental consciousness (including the inevitability of last resort) and existential suffering in the appropriate proportions would
be wise to be accepted by the experienced viewer? For the spectators unwilling to think of finality Sylwia has
prepared an interesting image, showing man-altered landscape from Kamionka, Southern Poland.
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Elżbieta Kantor
(grupa Stróże)

Elżbieta okazała się być pilną „uczennicą”, pomimo iż okres edukacji szkolnej ma już dawno za
sobą. Jej zdjęcia są wizualnym dowodem na to, że sprzęt w fotografii ma (na szczęście) nadal
znaczenie drugorzędne, by nie rzec – kompaktowe. Informacje techniczne, z którymi zapoznała
się podczas zajęć ułatwiły jej skupienie się na aspektach estetycznych. Wybór autorki padł na
piękno pejzażu o rysach zarówno naturalnych, jak i kulturowych (z widocznym wpływem ludzkiej
działalności). Kompozycje Elżbiety obfitują w harmonijne zestawienia o geometrycznych kształtach. Paleta barw syci wzrok ciepłymi, pastelowymi tonami. Widz patrząc na jej fotografie może
nieco poczuć się jak, by nawiązać do słynnego obrazu autorstwa Caspara Friedricha, wędrowiec
nad morzem mgieł. Warto dodać, iż Elżbieta dosłownie (choć nieświadomie) wcieliła się w tę rolę
– zainteresowanych odsyłam do okładki niniejszego katalogu.
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Elżbieta proved to be a very attentive student, despite the fact that she finished her school
education quite long time ago. Her images are visual evidence of theory saying that the
importance of equipment in the photography area is (thankfully) still secondary, not to say
- compact. Technical information, which she learned during the course helped her to focus
on the aesthetic aspects. Her choice was one of natural and cultural (the one which features visible influence of human activity) landscape. Authors’ compositions contain harmonious combinations of geometric shapes. The colour palette is full of warm, pastel tones.
The viewer looking at the Elżbieta’s photographs may feel like – referring to the famous
painting by Caspar Friedrich’s - a “Wanderer above the Sea of Fog”. It is worth noting that
Elżbieta was also portrayed (albeit unconsciously) in this role – for more info, please visit
the cover of this catalogue.
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Łukasz Kantor

(grupa Stróże)

Zmagając się z niedoskonałościami swojego detektora fotonów, podczas naszych plenerów, Łukasz wykazał się
dużą determinacją, a zarazem światłoczułością. Ulubionym gatunkiem stał się dla niego krajobraz – bardzo szeroka kategoria, która poza chmurami, drzewami i górami, obejmuje także obszar rzeczy ludzką ręką uczynionych.
Fotografia to obraz nie uczyniony ręką ludzką, choć nią właśnie (w mniejszym lub większym zakresie) kontrolowany. Nie dziwi zatem, iż niektórzy badacze zwracali uwagę na jej związki z obrazem w kategoriach religijnych
(mam tu na myśli zagadnienie acheiropoietos). Ręka Łukasza skierowała aparat w stronę Matki Boskiej Leśnej.
Moment, w którym promienie oświetlają postaci jest spontanicznym, acz szczerym w swym wyrazie, dotykiem
pewnej prawdy o ludzkich poszukiwaniach Nadprzyrodzonego pośród rzeczywistości przyrodzonej...
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Struggling with imperfections of his “photon detector”, whilst on our plein-aires, Łukasz showed great determination and an internal photo-sensitivity at the same time. The landscape became his favourite genre - a very broad
category that contains the clouds, trees, mountains, as well as man made things. Photography is an image, which
itself is not made by a human but (to a lesser or greater extent) it is controlled by his hand. It is not surprising,
therefore, that some researchers paid attention to its relationship with photographic image in terms of religion
(e.g. acheiropoietos). Łukasz’s hand directed his camera at the Our Lady of the Forest. The moment at which the
sunrays illuminate the character is spontaneous, and sincere in its expression, a touch of truth about the human
search of a supernatural among the natural reality...
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Łukasz Karaś
(grupa Chełmiec)

Dla Łukasza Karasia ulubionym polem fotograficznych zmagań jest również krajobraz. Jego kompozycje zazwyczaj cechuje subtelne światło, równowaga oraz oszczędność sprzyjająca kontemplacji. Łukasz wykazał jednakże zaskakujące predyspozycje także w obszarze fotografii reportażowej, czyli tam, gdzie refleksyjność zazwyczaj ustępuje miejsca refleksowi. Zestaw zawiera
scenę z rekonstrukcji słynnej bitwy pod Marcinkowicami, która rozegrała się na chełmieckiej ziemi
przed 100 laty - podczas I wojny światowej. Od tego zdarzenia wiele wody w Dunajcu upłynęło,
a w jego dolinie przybyło domostw, które nocą rozświetlają swym blaskiem mrok. Patrząc na nią
z perspektywy obszaru legendarnego Zamczyska, pamiętającego czasy ludzkiego osadnictwa
z epoki brązu, zdaje się słychać cichy szept drzew, że w gruncie rzeczy te nasze tragiczne perypetie to nihil novi sub sole et luna (nic nowego pod Słońcem i Księżycem), i że walka o byt trwa
nadal, a ostatecznych zwycięzców na placu boju nie sposób wskazać.
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For Łukasz Karaś the landscape is also a favorite photographic field of struggle. His compositions are balanced and economic in form what makes them conducive to contemplation. Łukasz,
however, showed also a surprising skill in the field of documentary photography, which is where
the reflectivity usually is not as important as quick decisiveness. His set of images includes the
reconstruction of a scene from the famous battle of Marcinkowice (Southern Poland), which took
place nearby Chełmiec town during the First World War, 100 years ago. A lot of water in the Dunajec River has passed, since this event, and there are a lot of new homes that light up the darkness
there. Looking at it from the perspective of the legendary Zamczysko (Castle) area, remembering
the time of human settlements of the Bronze Age Era, some quiet whispers of the trees can be
heard, telling us that the tragic human adventures are nihil novi sub sole et luna (nothing new
under the Sun and the Moon), and that the struggle for survival continues, and the final winners
of the world’s battlefield cannot be stated.
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Małgorzata Kiełbasa

(grupa Chełmiec)

Pierwsze zdjęcie, wykonanie w okolicy Chomranic, ukazuje drzewo otulone poranną mgłą. Anglik
o takich warunkach pogodowych powiedziałby „misty” (mglisto). Gdyby jednak do tego słowa
(nota bene o praindoeuropejskich korzeniach) dodać rodzimą końcówkę, to mogłoby się zrobić
misty-cznie... W rzeczy samej, obraz ten wyrasta z ziemi, wody, powietrza i światła, niosąc z sobą
niemalże mistyczne przesłanie. Jaka jest jego treść? To już niech sobie Widz Szanowny wykontempluje, pamiętając przy tym, że z kontemplacją (pra)obrazów jest jak z sięganiem do studni
– źródła Wody Żywej... A tak poza „konkursem”, Małgorzacie należy się nagroda za najpilniejsze
uczestnictwo w zajęciach oraz plenerach.

20

The first image, taken around Chomranice (Southern Poland), shows a tree in a morning
mist. An Englishman would call this sort of weather “misty”. However if we would add to
this word (which has in fact Proto-Indoeuropean roots) a small end, this could happen to
be mystical... In fact, the image “grows” out of earth, water, air and light, giving us almost
mystical message. What is its content? Dear viewer, please contemplate it by yourself,
bearing in mind that the contemplation of (proto) images is like reaching into the well - the
source of Living Water... And so beyond the “competition”, Małgorzata should be rewarded
for the overtime participation in class and our plein airs.
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Adam Kmak

(grupa Królowa Górna)

W niniejszym zestawie mamy okazję obejrzeć kilka kadrów przedstawiających krajobraz w autorskim wydaniu. Zaskakująco bliskie jest ono wizji romantyka tworzącego barwne traktaty o ciemności i świetle. Widok krzyża o poranku, w Mszalnicy, może skłaniać ku myśli o czymś w rodzaju
estetycznego nabożeństwa, rozgrywającego się w naturalnej przestrzeni sakralnej. Na drugiej
fotografii falujący górski grzbiet jest bardzo rytmicznie „uskrzydlony”. W którą stronę skierowane
jest szkiełko (czy raczej obiektyw) i oko autora? Czucia i wiary? Warto dodać, iż Adam jest także
autorem interesujących fotografii rodzinnych. Stanowią one zapis niespektakularnej codzienności, która także posiada swój wymiar sakralny. Kto wie, co Adam pokaże nam w tym temacie za
kilka lat?
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In Adam’s set we have the opportunity to see several images depicting the landscape in a personal
way. Surprisingly, this sort of imagination is close to a vision of a romantic, creating colourful tractatus
on the darkness and the light. The view of the cross in the morning, in Mszalnica (Mass-town), may lead
to thinking about some kind of aesthetic devotion, unfolding in a natural sacred space. In the second
photograph a mountain ridge is very rhythmically “winged”. In which part of the world authors mind’s
eye, through a lens, is directed? Feeling and faith? It is worth noting that Adam is also the author of
interesting family photographs. They are a record of unspectacular everyday, which also has its sacred
dimension. Who knows what Adam will show us in this topic within a few years time?
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Tomasz Kmak

(grupa Królowa Górna)

Tomasz na początku zajęć przyjął strategię sceptyka, nieskorego do rozwijania swej wrażliwości
estetycznej. Interesował go głównie „konkret”, czyli zagadnienia techniczno-praktyczne związane
z dokumentalnym i użytkowym wymiarem fotografii. Szczęśliwie ta kamienna skorupa szybko pękła, a Tomasz, który w swym życiu miał już okazję zwiedzić kawałek świata, na nowo przekroczył
próg własnego domu i żywo zainteresował się lokalnym krajobrazem. Jego fotografie przedstawiają kamionczańskie kapliczki. Stanowią one istotną część tamtejszego pejzażu kulturowego.
Część z nich mocno już nadgryzł ząb czasu, niektóre w obawie przed jego dalszym wpływem,
zaplombowano... Na innych zaś widać pieczęć współczesności o plastikowym posmaku. Tomasz
sfotografował wybrane obiekty z ciekawością oraz dystansem badacza. Nie zapomniał przy tym
o starannym fotograficznym warsztacie. A tak po cichu już – między nami odbiorcami – widać, że
włożył także w te fotografie wrażliwy na światło kawałek swojego serca...
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Tomasz at the beginning of the course adopted a strategy of a skeptic, not very keen to develop his aesthetic
sensibilities. He was primarily interested and focused on technical and practical aspects related with mainly documentary and commercial use of photography. Luckily this stone shell burst quickly and Thomas, who in his life had
a chance to visit many countries, crossed again the threshold of his home and became interested in the regional
landscape. His photographs show local shrines. They are an important part of the local cultural landscape. Some
of them are already heavily cracked by a tooth of time, and some them are sealed for protection... On the other
hand you can see the stamp of modernity but with a plastic smell. Thomas photographed the selected objects
led by curiosity and detachment of a researcher. He did not forget also about photographic craft. Moreover and
very quietly - between us, the viewers - you can see that he also put a light sensitive piece of his heart into these
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Aldona Kogut
(grupa Stróże)
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W fotografii Aldony kadrowa wędrowczyni, na planie „morza mgieł” i wyłaniających się z niego
gór, swym czułym okiem i szkiełkiem przemierza krańce zamieszkałej doliny. Ten piękny widok
utrwalono w momencie, gdy mglista szarość została właśnie przemieniona światłem. Nadaje ono
tejże scenie niesamowitego wyrazu, albowiem piękno początku nowego dnia jakby na chwilę
nabrało znamion powtórzonego aktu stworzenia. Człowiecza obecność metaforycznie nasyca
przestrzeń obrazu, wskazując na nasze zadomowienie w świecie, który wraz z nami, podlegając
cyklicznym przekształceniom, ciągle staje się... Historyk sztuki znajdzie tu analogię z twórczością słynnego romantyka z Greifswaldu, przez którego motyw Natury był wykorzystywany jak
alegoryczny kod. Myślę, że współcześnie zamieniłby on pędzel na aparat fotograficzny. Nadal
wierząc w potęgę uczucia i „czystego umysłu dziecięcia wskazującego właściwą ścieżkę”, być
może pragnąłby podjąć próbę „odcyfrowania” zamysłu Boga, szukając syntezy w obszarze religii,
sztuki i nauki... Aldona zaś przedstawiła nam jeszcze inne obrazy na wystawie. Jak w przypadku
wszystkich jej uczestników, długo by o tym pisać, lepiej pooglądać, bo bardzo ciekawe to dobrego
początki.

In Aldona’s photography a “wanderer in the sea of fog”, and mountains emerging from its background, looks through her sensitive eye and traverses the ends of the inhabited valley. This
beautiful view was taken when the hazy gray was just transformed by light. This creates an amazing expression, because the beauty of the beginning of a new day for a moment symbolically
represents the repeated act of creation. Man’s presence metaphorically saturates the space of
the picture, pointing to human settling in the world, which, together with us, is a subject of eternal
transformations, eternal becoming... The art historian will find here an analogy with the work of the
famous painter of Greifswald, with whom the theme of Nature was used as an allegorical code.
I think that contemporary he would replace the brush on the camera. But still believing in the
power of feelings and “pure mind the child pointing the right path,” perhaps he would like to try to
“decode” the mind of God, looking for synthesis in the area of religion, art and science ... Aldona
presented us also with some other images during the exhibition. As with all of the works of other
Participants – we could write some more words about it, but the best option is to look at them as
they are very interesting signposts on their creative roads. And it is just a beginning.
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Karolina Kulka
(grupa Chełmiec)

„Jest to rzecz naprawdę cudowna, że w swej małości świątynia może odzwierciedlić cały wielki
świat” - pisał Maksym Wyznawca, święty kościoła katolickiego i prawosławnego. Kompozycyjne
zestawienie malowideł oraz elementów wystroju wnętrza cerkiewnego w kształcie, który zaproponowała Karolina, tworzy abstrakcyjną, geometryczną strukturę o specyficznej aurze. Przywodzi
ona myśl o matematycznej naturze Universum, stworzonego – jak czytamy w biblijnej Księdze
Mądrości – według „miary i liczby, i wagi” (Mdr 11,20). Fragment ten przez wielu odczytywany
jest jako wskazówka, że być może to właśnie matematyka może posłużyć do odczytania Księgi
Natury. Karolina wyszła naturze na spotkanie do białowodzkiego lasu, matecznika, gdzie pośród
zacienionej światłości spotkała blask tajemnicy, która jest też może zagubionym mostem łączącym stare i nowe; skończoność z nieskończonością, piękno wnętrza z pięknem zewnętrza...
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“This is a really wonderful thing that in its smallness a temple may reflect the great world” - wrote
Maximus the Confessor, saint of the Catholic and Orthodox Church. A compositional summary
of paintings and elements of the ex-Orthodox church interior design, in the shape proposed by
Karolina, creates a geometric, abstract structure of a specific aura. It brings to mind the mathematical nature of the Universe, created - as we read in the biblical Book of Wisdom - according
to “Measure, Number, and Weight” (Wis 11:20). This sentence is read by many as an indication
that perhaps it is the mathematics that can be used to read the Book of Nature. Karolina went
to meet the nature in białowodzki forest reservoir and among the shaded light glow - she met a
mystery... which is also perhaps a lost bridge between old and new, the finite connecting with the
infinite, inner and outer beauty...
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Wioleta Lach
(grupa Stróże)

Wioleta sfotografowała fragment wielowarstwowego, beskidzkiego pejzażu. Na jednym z jej ujęć
słoneczny promień zza chmur oświetla drzewo i mały domek. Moment ten decyduje o tym, iż
pozornie zwykły krajobraz przemienia się w obraz znaczący... Na innej fotografii Wiolety słońce
niezwykle promienieje. To łatwe do osiągnięcia zjawisko fotograficzne (związane z przymknięciem przysłony obiektywu do odpowiedniej wartości) skłania do myślenia o rzeczy pozornie oczywistej. O tym, że Słońce jest gwiazdą, a natura rzeczywistości, która nas otacza, nawet w swej
co-dzienności, jest kosmicznie ciekawa.
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Wioleta photographed a multi-layered piece of Low Beskid landscape. On one of her pictures a sun
beam, from behind the clouds, illuminates a tree and a small house. This moment determines that
the seemingly ordinary landscape transforms into the significant image. In another photograph we
see an extremely radiant sun. It’s easy to achieve this photographic phenomenon (related to the
lens aperture set to the desired value) and it makes us think of seemingly obvious things. The fact
that the Sun is a star, and the nature of reality that surrounds us, even in its daily form, is cosmically
interesting.

31

Barbara Milewska
(grupa Królowa Górna)

Barbara przeniosła się w czasie, przekraczając drzwi starego, drewnianego domu, pamiętającego odległe dzieje – jakże obce „pokoleniu smartfona”. Jak pisze Georg Simmel „Pierwszy człowiek, który zbudował chatę, ujawnił[...] specyficzną ludzką moc wobec natury[…]. Skończoność,
w której się chronimy, zawsze gdzieś graniczy z nieskończonością bytu fizycznego i metafizycznego.” Barbara intuicyjnie dotyka tego problemu poprzez wizualne doświadczenie przestrzeni.
Jak wiadomo, ta domowa ma charakter zamknięty. Istotną rolę pełnią w niej jednak drzwi i okna,
które pośredniczą pomiędzy wnętrzem i zewnętrznością. Jest to funkcja konkretna i symboliczna
zarazem. Szczególne miejsce zajmuje tu okno, bo pozwala ono zarówno wyglądać, jak i wglądać;
obserwować, ale zarazem być obserwowanym. Patrząc na to, które przedstawiła autorka nie wiemy, czy to my przyglądamy się naturze, czy to Natura, zerkając zza pajęczyn czasu, miażdżąco
spokojnym wzrokiem, przygląda się nam... Barbara do swojego zestawu dodała jednakże nieco
przestrzeni otwartej na krajobraz otaczający jej rodzinne strony.
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Barbara travelled in time, crossing the door of an old, wooden house, remembering distant history – so alien to the “smartphone generation”. As Georg Simmel writes, “The first man, who built
a hut, revealed [...] specific human power in relation to nature[...]. Finiteness, in which we protect ourselves, always borders somewhere between infinity of physical and metaphysical being.”
Barbara intuitively touches this theme through the visual experience of space. As we know, this
home-space is closed. Doors and windows, however, play there an important role as they mediate between the inside and outside. Their function is both literal and symbolic. But a special place
belongs to the window, because it allows both to observe but also to be observed. Looking at the
one which is presented by author we do not know whether we look at nature, whether it’s Nature,
looking from behind the cobwebs of time, by overwhelmingly peaceful eye, looks at us... Barbara
to her image set added also a bit of open space - the landscape surrounding her family home.
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Dariusz Nowak

(grupa Królowa Górna)

Dariusz udowadnia znajomość etymologii słowa „fotografia” (photos – światło, graphein – pisać). Największym i najważniejszym źródłem światła widzialnego w naszym układzie planetarnym jest Słońce, które nocą oddaje część swego blasku swemu „synowi” - Księżycowi. U Darka
dzień zrównał się z nocą. Fizyka taki obraz nie zdziwi. Nie-fizykom zaś przypomni o tym, że oba
zjawiska to tylko umowne stany miarowo umykającej rzeczywistości, poddanej percepcyjnemu
zawirowaniu w czasie... Darek zaprezentował także abstrakcyjną kompozycję przedstawiającą
dziurawy liść na tle słonecznych plam. Przewrotne to skojarzenie, acz może wskazywać na pewną prawdę o tym, że – jak i w przypadku fotografii sensu stricte – światło daje życie i zarazem to
życie odbiera...
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Dariusz proves knowledge of the etymology of the word “photography” (photos - light, graphein
- write). The largest and most important source of visible light in our solar system is the Sun,
which at night gives some of it, to his “son” - the Moon. In Dariusz’s picture a day becomes night.
Physicists who look at it, will not be surprised. To all non-physicists it will remind that the two phenomena are just the contractual states of steadily elusive reality, subjected to perceptual whirling
in time... Dariusz also presented an abstract composition showing leaf with holes within the sun
spots background. This association is very ironic as points the truth that - as in the case of photography sensu stricte - the light that gives life takes it away at the same time...
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Kamil Nowak

(grupa Królowa Górna)
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Kiełkujące życie

Fotograficzne życie Kamila kiełkuje bardzo plastycznie. Mała głębia ostrości dobrze się tutaj sprawdza. Obraz
zboża zostaje zaskakująco dopełniony nieokreślonością planów składających się na figurę tła. Poprzez to dopełnienie wizualne walory obrazu zyskują nowy wymiar. Fotografia ta w swej świetlistości jest energetyczna i witalna,
zawiera jednak ziarno tajemnicy o dosyć niejasnych konturach. Tak pięknie kiełkujące życie zostanie prawdopodobnie kiedyś pochłonięte przez inne... Z kolei hybrydyczna postać dziewczyny ma mityczne korzenie. Jawi nam
się ona niczym jakaś hamadriada – nimfa drzewna. Zadaniem mitu było wyjaśniać zagadnienia dotyczące bytu.
Mówić za pomocą języka mitu, to mówić o czymś przy pomocy obrazów, których nie traktuje się dosłownie, ale
których treści mogą być od dosłowności o wiele ważniejsze. Odwiecznym problemem spędzającym sen z oczu
ludzkości jest żywotność, pragnienie niegasnącego światła, nieśmiertelności. Rośliny dzięki świetlnej syntezie ze
światem znają tajemnicę długowieczności. Ale co z wiecznością? Kamil do swojego zestawu dołączył ponadto
astrofotografię, na której widać zarys aparatu zanurzonego w ciszy Wszechświata. Per aspera ad astra... Powodzenia autorze.

Żywotność

Kamil’s photographic life germinates very vividly and picturesquely. The small depth of field works well here. The
image of cereal is surprisingly strengthened by indefiniteness of the parts that make up the background figure.
Through this effect the visual qualities of the image gain a new dimension. This photograph in its luminosity is
energetic and vital, but also contains a secrecy with rather vague contours. So beautifully germinating life is likely
to be absorbed some day by the other... The hybridized girl is of mythical roots. It appears to us like some hamadriada – a nymph of tree. Myth’s task was to explain the issues of existence. Speaking through the language of
myth, means to communicate content, with a help of images, that cannot be treated literally but at the same time
can be much more important then the literal sphere. The eternal problem that makes humanity sleepless is the
dream of life and desire of light of immortality. Plants know the secret of longevity through the photosynthesis with
the world. But what about the eternity? Kamil added also to his set the astrophotography, where you can see the
camera immersed in the silence of the Universe. Per aspera ad astra... Good luck author.
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Paulina Obrzut
(grupa Stróże)

Fragment krajobrazu sfotografowanego przez Paulinę cechuje wieloplanowość. Przestrzeń tę
zamykają rozszczepione promienie ciekawie stopniowanego światła. Chwila bardzo zwiewna,
acz nieulotna. Odczucie bywa bowiem intuicyjnym preludium do uczucia, które autor w zagadkowy sposób może wydobyć ze swego wnętrza i rzutować na fotografowaną sferę. W takim kontekście obraz postaci „zatopionej” w rzece koniczyn można odczytywać jako ekwiwalent poszukiwań
chwil szczęśliwych, które sposób dostrzec jedynie dzięki odpowiedniej perspektywie.

38

The landscape photographed by Paulina is multi-layered. The space is closed by rays of light.
A very delicate moment as well as memorable. Intuitive feeling is sometimes a prelude to the
process when the author, in a very mysterious way, can extract his soul and project it on a photographed subject. In this context, the image of a human figure “sunken” in the “clover river” may be
the equivalent of a happy moment’s search, which can be seen only from a proper perspective.
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Marta Pęcak
(grupa Stróże)

Marta czuje się jak ryba w wodzie zarówno w portretowym, jak i pejzażowym środowisku. W jej
impresyjnych pracach można zauważyć ciekawie wypatrzone „myślenie” kolorem. Niczym swatka potrafi łączyć w pary barwy, które – pomimo pozornie odmiennych przestrzeni bytowych –
mają ze sobą wiele wspólnego. Wykazuje przy tym ponadto zdolność wydobywania na wizualną
powierzchnię analogii w mikro- i makroskali. Jej liść w strumieniu jest małym obrazem źródła,
z którego pochodzi, większej całości – drzewa. Jawi się ono tutaj niczym drzewo kosmiczne. Zadziwiające to zjawisko, że tak młode, niby niedojrzałe jeszcze, „drzewo” wydało dojrzałe owoce...
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Marta feels good both in portrait and the landscape environment. Her impressionist work reveals a
skill of “colour thinking”. Like a matchmaker she can combine a pair of colours, which - despite the
seemingly different environment - have a lot in common. Marta also shows the ability of extracting
the visual surface of the analogy in micro- and macroscale. Her leaf in a stream is a small image of
the source from which it comes, a larger whole - tree. Here it appears to be like the “Cosmic tree”.
It is surprising phenomenon that so young, still immature “tree”, can give us ripe fruits...
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Sebastian Pokrzyk
(grupa Stróże)

Obsesją Sebastiana są samochody. Do wystawy zaproponował jednak zgoła inną tematykę, jakby schodząc ze swojej utartej ścieżki. Jego zagubioną drogą pośród zbóż nie przejechałby żaden
z wyścigowych bolidów. Kto wie dokąd ona prowadzi. Być może jednak sama podróż jest równie
istotna jak jej cel. Z kolei na swojej warsztatowej drodze Sebastian spotkał koleżankę Karolinę.
Podczas pleneru wykonał jej czarno-biały portret – pół żartem, pół serio. Czyli jak w życiu – komedii, która jest gatunkiem dramatycznym.
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Cars are Sebastian’s obsession. But due to the exhibition he has chosen a completley different
subject matter, as if he was going down one’s well trodden path. His lost way in the midst of cereals would pass no racing car. Who knows where it goes?. Perhaps, however, the journey itself is
as important as its goal. During this workshop Sebastian met on his way a friend, Karolina. At one
of the plein-air he made her, half-seriously, a black and white portrait. So as in life - a comedy, a
drama with sometimes dramatic turns.
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Michał Potok
(grupa Stróże)

Michał przed warsztatami rozwijał swą pasję fotograficzną głównie w obszarze reportażu. W trakcie warsztatowych plenerów zasmakował również i pejzażu – na wystawie prezentuje nam jego smakowity i bardzo w swej
wieloplanowości przestrzenny kawałek. Theatrum kolejnego dnia w beskidzkiej wiosce właśnie się rozpoczyna...
Towarzyszy mu zdjęcie wielopokoleniowej rodziny – współczesnych everymanów. Obraz ten porusza swą niezwykłą „zwykłością”. Zazwyczaj fotografie rodzinne łączy kontekst jakiejś uroczystości, gdzie wszyscy fotografowani „obowiązkowo” uśmiechają się do obiektywu. Tutaj mamy zaś najzwyczajniej uroczystą kontemplację ciszy
przy porannej kawie i kołaczu, dodającym energii do pracy. A bez pracy nie ma kołaczy. Wzrok każdej z postaci
podąża w zamyśleniu w odległe strony. Autor, sam osiągając stan niemalże doskonałej przezroczystości, materializuje w tej fotografii rzecz niesamowicie trudną – oczywistość o iście metafizycznych konturach... Michał wykonał
ponadto fotografię dokumentującą fragment procesu rozbudowy kościoła w Stróżach. Niezwykle ciekawy to proces, w którym kreacja nowego zawiera w sobie także pierwiastek destrukcji części starego. Ślad po Chrystusie
wyrwanym z planu krzyża kojarzy się z jakimś apokaliptycznym stanem rzeczy. Bardzo to niepokojący obraz,
wyglądający raczej jak stanowisko archeologiczne niż plac budowy... Ale czy i wielu współczesnych nie traktuje
już tejże brakującej Postaci jedynie jak historyczną „ciekawostkę”?
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Michał prior to the course was mainly developing his passion for photographic reportage. But during the plein-airs
he also tasted the landscape – and at the exhibition presents us its tasty piece. Theatrum of another day in the
Low Beskid mountain village has just begun... The next picture shows a multi-generational family - contemporary
everyman. This image is moving by its extraordinary “ordinariness”. Typically, family photographs are taken within
a context of some celebration, where all photographed people “mandatory” smile at the camera. But here we
simply look at the solemn moment of silent contemplation during morning coffee and cake, energizing to work.
Each character’s sight thoughtfully follows the separate and distant side. The author, himself reaching a state of
almost perfect transparency, materializes in this photograph an incredibly difficult thing - the obviousness of a truly
metaphysical contours... Michał in addition took a photograph documenting the construction site related to the
expansion of the church in Stroże (Southern Poland) context. In this extremely interesting process the creation
of the new also includes destruction of the older part. A trace of Christs tear out of cross can be associated with
some apocalyptic state. This, to some extent, disturbing picture looks more like an archaeological site than a construction site... But many contemporary people do treat this missing Character only as just a historical “curiosity”.
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Monika Sarata
(grupa Chełmiec)
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Polem elektryzującym autorkę jest widok krajobrazu ukwieconego wytworami cywilizacji. Jakiż elementarny, a
przy tym intrygujący i nieoczywisty, ma on kształt w tej formie. Zapewne przechodzień, „przejeździeń”, czy inny
pielgrzym, nieco inaczej patrzy na tamtejszy kawałek świata. Jednakże istotą fotografii jest widzenie. Rozłożone
w czasie, ułatwia odroczone prześwietlanie powierzchni rzeczy. Także tych uczynionych ludzką ręką – niezbywalnych składników naszego mglistego świata. W jego umownie zakreślonych ramach sami się co jakiś czas
środkujemy, zadaszamy, zamykamy, ukwiecając przestrzeń, w rytmie powtórzonego prawa, nietrwałymi śladami
naszych snów o potędze. Jednakowoż nawet najbardziej „sztuczne kwiatki” również składają się z atomów, atomy
zaś z cząstek (tymczasowo) elementarnych i dziwnych, które może znów okażą się złożonymi, jak w jakiejś...
Wielkiej Matrioszce. Fotografie Moniki zaskakują swą tematyką, dojrzałością i formalnym powiewem otwartości
w tych naprawdę nieźle zamkniętych kadrach.

A field that “electrifies” Monika is a view of a cultural landscape “flowered” by man-made objects. What an elementary, yet intriguing and unobvious, shape it has. Probably a passerby, “driver-by” or another pilgrim, looks at this
local piece of the world slightly differently. However, seeing is the essence of photography. Postponed in time, it
facilitates the screening of the surface of things. Also these made by human hands – which are misty inalienable
components of our world. In its universal frames we put us alone in the centre, separating, roofing, closing, flowering space, in the rhythm of repeated law, by unstable marks of our dreams of power. However, even the most
“artificial flowers” are also made of atoms, atoms made of elementary and strange particles as in some... Great
Matryoshka doll. Monika’s photographs are surprising in terms of subject matter, maturity and formal openness in
these really well “sealed” frames.
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Maja Szczepańska
(grupa Stróże)

Przygoda Mai z fotografią nabiera rumieńców. Jak widać, drogę zastąpił jej leśny „stwórz”. Być
może szepnął jej coś nieprzyzwoicie formalnego na ucho; „coś” o rytmicznym wdzięku, o harmonii
barwnej i strukturalnej... Krajobraz, w którym binczarowska świątynia – jak w zaczarowany sposób – wyłania się z mgielnego zacisza, skłania ku kontemplacji jego piękna. A piękno, w swym
materialnie niepochwytnym bogactwie, niczym świątynia, może być również drogą w rejony modlitewne...
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Maja’s adventure with photography accelerates. As you can see, her way to the woods was
crossed by a “forest creature”. Perhaps it has whispered something very formal to her ear; something about rhythmic grace, structural and color harmonies... The landscape, in which the wooden
temple of Binczarowa - in a mystical way - emerges from misty seclusion, leads to the contemplation of its beauty. Beauty in its uncatchable, spiritual wealth, like the temple – can also be the way
to the prayer zones…

49

Dariusz Ścira
(grupa Stróże)

Dariusz pochwycił chmury, góry i spadający na ziemię promień niczym dar niebios. Nadzwyczaj
powietrzna i atmosferyczna zarazem to perspektywa. Choć nieco już ucywilizowana, pokazuje
jednak, iż nadal – zarówno na niebie, jak i na ziemi – są rzeczy, które znacznie przerastają nas
swą skalą. W innym obrazie Dariusza istota z rodziny jeleniowatych (i bardzo płochliwych) została ujęta w ramy okiennego kadru. Oświetlona bardzo subtelnym, bocznym światłem, zastygła w
bezruchu. Dobrze, że nie wie, co przewrotne, postludzkie plemię uczyniło współcześnie z wizerunkiem jej leśnych braci, których przedstawienia rozumiało niegdyś alegorycznie, jako znak spotkania o randze doświadczenia religijnego, a nawet boskiej epifanii... A przecież każdy fotograf
powinien być zorientowany w zakresie prawa ochrony wizerunku.
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Dariusz in the frame of his camera caught clouds, mountains and a sunbeam falling to the ground
like a gift from heaven. What a unusual and atmospheric perspective that is. Though a bit civilised, however, it shows that - both in the sky and on the ground - there are still things that greatly
surpass us with their scale. In another image a very timid being of the deer family was caught in
the window frame. It froze, illuminated by a very subtle backlight. Well, it hopefully does not know
of what a perverse, post-human tribe made contemporary with the icon of its forest brothers, the
representation of which once they understood allegorically, as a sign of meeting with the rank of
a religious experience and even divine epiphany... And yet every photographer should be very
knowledgable in the field of data protection and image use.
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Krzysztof Ścira
(grupa Stróże)

Krzysztof wgląda w zakres widzialności rzeczy, nadając ich istnieniu nadrealnego kształtu.
Postać rośliny w takim świetle dotyka obszarów podświadomych. Nie wiedząc do końca
czemu, przyglądamy się jej uważnie niczym kapłani milcząco świętego kontaktu. Twarz
rzeczy tej natury jest w wysokim stopniu miarą nas samych. Każdy przecież widzi niby to,
co chce, nawet jeśli, zupełnie niechcący, to „chcenie” zostało mu dane w sposób przyrodzony. Poddani prawom tego świata, jesteśmy niczym części świątynnej struktury, w której
jest miejsce zarówno dla fundamentów, jak i dachówek. Niekiedy tylko, krzycząc w poczuciu swej przyziemnej nie-woli, nie możemy pogodzić się z przygwożdżeniem... Krzysztof w
zestawie prac zaprezentował również krajobraz „przytłoczony” naturalnym tłem o – jak się
zdaje – właściwych proporcjach.
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Krzysztof insights into the visual range of things, gives their existence a surreal shape. The
plant’s form sheds a light on the subconscious area. Not knowing why, we look at it silently
as priests of the holy contact. Things of this nature are a measure to ourselves. Everyone
sees of what he wants, even if, quite unintentionally, the “wanting” was given to him in a
natural way. Subjected to the laws of this world, we are like a part of the temple structure,
in which there is a room for both the foundation and roof tiles. But sometimes, screaming
in the mundane sense of our will (or not), we cannot put up with underpinning... Krzysztof
presented also a photograph showing an industrial landscape overwhelmed by the natural
background, which has - it seems - correct proportions.
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Aneta Trojan

(grupa Królowa Górna)

54

U Anety dzieciństwo wraz z młodością spotykają się po drodze ku niewiadomemu. Nie wiemy kto kogo tutaj
prowadzi. Interesujące jest zestawienie rąk: zaciśnięta dłoń młodzieńca kontrastuje z otwartą dłonią dziewczynki
wskazującej kierunek. Obraz Anety, choć powstały wskutek przypadku, nadaje temuż przypadkowi (czyli jednej z
cech rzeczywistości) ramy, w których ujawnia się sens o wydźwięku egzystencjalnym, a także autotematycznym
(o naturze twórczości). Wraz z wiekiem przybywa nam trosk, wzrasta nasza krytyczna refleksja wobec faktów i
zjawisk, zauważamy bowiem coraz więcej sprzeczności pomiędzy wiedzą o świecie, a jego obserwowaną postacią. Dziecięca, naturalna ciekawość jest stanem błogosławionym dla każdego twórcy. Pozwala uparcie zadawać
pytania i mówić o sprawach, jakich nie ośmieliłby się zadać żaden dorosły. Powinna jej wszakże towarzyszyć
odpowiedzialność. Jak pisze Aneta w autokomentarzu: „Te dwa światy, choć tak różne od siebie, dopełniając się,
tworzą harmonijną całość”. Cóż można dodać? Może jeszcze, że konfesyjność fotografii w szczerym leży polu i
to ono gwarantuje dobrą „spowiedź”.

In Aneta’s diptych childhood meets youth on the way to the unknown. We do not know who leads here. When
looking at hands we can see an interesting juxtaposition: clenched hand of a young man and open hand of a girl
indicating the direction. Aneta’s image, although taken by chance, gives this chance (which is one of the features
of reality) a frames in which discloses existential and autothematic meaning. With age we get more concerns,
our critical reflection to the facts and phenomena also increases, because we see more and more contradictions
between knowledge about the world and the reality. Children’s natural curiosity is blessed for each artist. It allows
persistently asked questions and talk about things that any adult would not dare to ask. However, it should be
accompanied by responsibility. As Aneta writes in her comment “These two worlds, though so different from each
other, create a form of a harmonious whole.” What can I add? Maybe that confessional nature of photography lies
in the field of truth and this guarantees a good “confession”.
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Paweł Zięba
(grupa Chełmiec)

U bram niewidzialnego Zamczyska Paweł spotkał na swojej drodze smoka. Nie wiemy, jakiego skarbu on tam
pilnuje. Być może sekret ten zapisany jest w leśnym runie tudzież runach o praindoeuropejskim pniu? A może jest
on ukryty w nas samych, bo fotografia to medium, które pokazuje rzeczy nie tylko takimi, jakimi one są, ale także
jakimi one dla nas jeszcze są... Fenomenologicznie ukierunkowana wyobraźnia oraz zamiłowanie do abstrakcji
współgra u Pawła z konkretem. Na jednym z obrazów empatycznie wyłonił się on z jedwabistej nieokreśloności
mgły na bardzo geometrycznym tle. Być może (sz)czekając, zachęca autora do dalszych kroków w stronę poezji
światłopisanej? Zwłaszcza w okresie „urlopu” od poezji słowopisanej...
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At the gates of the invisible, legendary, Castle Paweł met on his way a dragon. We do not know what treasure
he guards there. Perhaps the secret is written on the forest undergrowth or secret runes of Proto-Indo-European
trunk? Maybe it is hidden in ourselves, as photography is a medium that not only shows things of what they
are, but also of what else they are... Phenomenologically oriented imagination and a passion for abstraction in
Paweł’s images harmonizes with detail and concrete. In one of the pictures it emphatically “emerged” from a silky
mist of very geometric background. Perhaps it is encouraging the author to take further steps towards lightwritten
poetry? Especially during the “holiday” taken of a wordwritten poetry…
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