




 



Kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z fotografią, a było to kilkadziesiąt lat temu, 

dysponowałem aparatem Rolleicord (lustrzanka dwuobiektywowa), umożliwiającym 

wykonanie „aż” 12 zdjęć na filmie 6 x 6 cm. Ta oszałamiająca ilość zdjęć nauczyła mnie 

pełnego szacunku do każdej ekspozycji zdjęciowej i zastanawiania się nad każdym 

ujęciem.  Potem miałem aparaty małoobrazkowe Zenit i służbową Prakticę, które 

umożliwiały już zrobienie 36 zdjęć. To już był wielki postęp, nie tylko w ilości, ale i 

możliwościach, jakie dawała częściowa automatyka. Stosując oczywiście wymienną 

optykę (m.in. doskonałych obiektywów Helios, Pentacon i Orestor), stałem się 

reporterem uniwersalnym.  

Każde jednak zdjęcie było poprzedzone analizą warunków oświetleniowych, używaniem 

światłomierzy, czy ustawianiem parametrów aparatu przy zastosowaniu specjalnych 

tabel przeliczeniowych, umożliwiających zrobienie zdjęć np. przy świetle sztucznym i 

jednocześnie poprawiających komfort pracy fotografa.    

                                                



A czy możecie sobie wyobrazić pierwsze lampy błyskowe spaleniowe, posiadające 

wymienny palnik jednorazowego użytku? Po każdym wykonanym zdjęciu spalony żarnik 

się wyrzucało i osadzało się kolejną żarówkę! Dopiero, gdy na naszym rynku pokazały 

się lampy błyskowe z palnikiem wielokrotnego użytku (najczęściej produkcji radzieckiej), 

można było robić wiele zdjęć. To dopiero był postęp!                  

Zawsze jednak każde ujęcie było analizowane i tylko w przypadku fotografii sportowej 

„strzelałem” zdjęcia, aby uchwycić „ten najważniejszy moment”. Zawsze ograniczały mnie 

jednak ilości zdjęć wykonywanych na jednym negatywie.  

Oczywiście zawsze pozostawała niepewność i niewiedza, czy nie popełniłem błędów 

w ustawieniach i czy zdjęcia „wyszły”, co dopiero weryfikowało wywołanie negatywu w 

koreksie (dla niewtajemniczonych: Correx - to taka puszka, w którą po załadowaniu 

filmu w ciemni, wlewało się wywoływacz i następnie utrwalacz).  A potem laboratorium 

foto z powiększalnikiem i kuwetami, a na końcu suszenie zdjęć (najczęściej w 

formacie 13x18 cm, bo taki format wymagany był do publikacji), i ewentualne 

podziwianie swojej pracy. Najczęściej pracowało się w tedy na błonach ORWO (NRD) 

i papierze FOTON z Bydgoszczy. 

Dla wielu obecnych „fotografów” brzmi to, jak czarna magia, ale tak było i każdy tę 

wiedzę musiał posiadać. 

 



Dzisiaj, gdy fotografia stała się w pełni ogólnodostępna, a wybór aparatów cyfrowych 

jest nieograniczony, nikt już nie zastanawia się nad ilością robionych „fotek”, czy 

ustawień manualnych aparatu, bowiem pełna automatyka robi to za nas. Niemal 

natychmiast w aparacie możemy także podejrzeć efekt naszej pracy. Z własnych 

ustawień najczęściej korzystają fotograficy zajmujący się zawodowo fotografią, 

szczególnie przy fotografii artystycznej, reklamowej czy ślubnej, co powoduje większą 

kreatywność przy tworzeniu wszelkich obrazów. 

                 

Wykonanie odbitek, czy wrzucenie fotek do Internetu, nie stanowi już jakiegokolwiek 

problemu. Technologia fotografii zmieniła się diametralnie i obecnie nikt nie 

zastanawia się nad problemami, z którymi kiedyś musiał zmierzyć się każdy fotograf. 

Miało to jednak swój niepowtarzalny urok... 



                 

Obecnie niemal każdy posiada cyfrowy aparat fotograficzny, czy to wbudowany 
w telefon komórkowy, tablet, czy aparat kompaktowy, czy wreszcie w wysokiej 
klasy lustrzankę.  
 
Ale nie chodzi tu o sprzęt, którym się posługujemy, ale o możliwość wykonania 
ujęcia fotograficznego w sposób najbardziej perfekcyjny, czyli również taki, aby 
nasze zdjęcie wzbudziło wśród przyjaciół i znajomych nie tylko zainteresowanie, 
ale i zachwyt. 

 

Uważam, że każde zdjęcie powinno mieć charakter fotoreportażu, 

czyli w sposób wizualny opowiadać jakąś historię, i to bez względu na temat 
ekspozycji zdjęciowej i ilość wykonanych zdjęć.  

 

Pamiętajmy: obraz przemawia bardziej, niż najlepiej napisany tekst. 


