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W obiektywie
Piotra Chary

Ze zdj´ciami Piotra Chary mieliÊmy okazj´ zapoznaç si´ dzi´ki niedawno zakoƒczonemu kon-
kursowi fotograficznemu Wydawnictwa Zagroda i Zwiàzku Polskich Fotografów Przyrody „Na-
sze Ptaki”. Wyniki konkursu og∏oszono w listopadzie podczas Festiwalu Fotografii w Izabelinie
(nagrodzone prace mo˝na obejrzeç na www.woliera.pl). Mimo ˝e Piotr Chara nie zdoby∏ Grand
Prix („Bogatka” Saturniny i Artura Homanów), to Êmia∏o mo˝na go uznaç za rekordzist´ tego
konkursu: na 9 kategorii – w 5 wymieniane by∏o Jego nazwisko! W jednej tylko kategorii – Dra-
pie˝niki – 3 razy (w tym 2 zdj´cia na pierwszym miejscu). Dalej statystyka wyglàda tak: 3 zdj´cia
zdoby∏y pierwszà nagrod´, jedno drugà, a pi´ç – wyró˝nienie. Gratulujemy nagród i przede
wszystkim wspania∏ych prac, których cz´Êç przedstawiamy w tym artykule.
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Przyglàdajàc si´ bli˝ej przyrodzie trud-
no pozostaç oboj´tnym na jej magiczny po-
tencja∏ estetyczny. W wyciszeniu, wyczula-
jàc zmys∏y, mo˝na dostrzec, ˝e Êwiat ów ra-
czy nas mnogoÊcià wspó∏grajàcych ze sobà
detali... (www. obrazyprzyrody. pl)

Moja przygoda z przyrodà roz-
pocz´∏a si´ przed kilkunasto-
ma laty, kiedy znalaz∏em

si´ sam na sam z pot´gà i urodà przyro-
dy tatrzaƒskiej. Wiele nast´pnych wy-
praw, w dalsze i bli˝sze zakàtki Euro-
py, utwierdzi∏o mnie w przekona-
niu, ˝e przyroda mo˝e byç êród∏em wie-
lu doznaƒ natury estetycznej. Rozpocz´-
∏a si´ wtedy pi´kna przygoda wyczula-
nia zmys∏ów na urod´ Êwiata, a jej po-
chodnà, w naturalny sposób, sta∏a si´ fo-
tografia. Od poczàtku przyroda stanowi-
∏a g∏ówne êród∏o inspiracji, by z czasem,
w sprzyjajàcych okolicznoÊciach, wy-
ewoluowaç w w´˝szà specjalizacj´ – fo-
tografi´ ptaków.

Zacz´∏o si´ to przed kilkoma laty, kie-
dy znalaz∏em si´ o Êwicie nad niewiel-
kim rozlewiskiem wykorzystywanym ja-
ko noclegowisko przez kilkanaÊcie tysi´-
cy g´si. Wrzawa tej mnogiej spo∏eczno-

Êci, przerywana panicznymi ucieczka-
mi przed atakujàcymi bielikami, stanowi-
∏a zjawisko w swej skali niezwyk∏e.
Prawdziwy ˝ywio∏ natury. Oprócz war-
toÊci przyrodniczej widowisko posiada-
∏o jeszcze jeden potencja∏ – zmieniajà-
ce si´ kszta∏ty ˝ywych plam na nie-
bie i wodzie, ekspresja wzlotów i mono-
chromatycznoÊç barw o Êwicie – stano-
wi∏y niezwykle inspirujàcy potencja∏ es-
tetyczny. Z niewys∏owionà radoÊcià i g∏o-
wà pe∏nà pomys∏ów opuszcza∏em
ów skarbiec doznaƒ. Od tego czasu po-
dejmuj´ wiele prób ∏owienia i harmonij-
nego kojarzenia detali decydujàcych
o udanej kompozycji kadru. Skupiam
si´ na przejÊciach i rozk∏adzie odcie-
ni, kolorów, Êwiate∏ oraz na ruchu
i kszta∏tach. Cz´sto g∏ówny obiekt na fo-
tografii ma byç tylko pretekstem do sko-
jarzeƒ form i barw. Innym celem mo-
jej fotografii jest ukazanie przyro-
dy w ods∏onach, z pewnà dozà ta-
jemniczoÊci. Uwa˝am, ˝e zbyt
dos∏owne jej traktowanie
znacznie ogranicza mo˝li-
woÊç jej zmys∏owego po-
strzegania! W fotogra-
fii mojej docho-
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dzi do g∏osu tak˝e inna nami´tnoÊç – po-
znawcza dusza przyrodnika. Stàd wiele
prac to mniej lub bardziej udane zdj´cia
o wartoÊci dokumentalnej. 

Region, w którym mieszkam – za-
chodnia Polska – to ziemie obfitujà-
ce w interesujàce przyrodniczo i kulturo-
wo tereny. W efekcie zmiany gra-
nic, po II wojnie Êwiatowej i akcji prze-
siedleƒczej, dotychczasowi mieszkaƒ-
cy zabrali ze sobà wiedz´ i szacunek
do pozostawionej ziemi. Natomiast no-
wo przybyli przesiedleƒcy z kilku powo-
dów nie zacieÊniali z nià wi´zów emocjo-
nalnych. Doprowadzi∏o to do wielu
luk i funkcjonowania niepe∏nej wiedzy
o rzeczywistej wartoÊci przyrodniczej
i kulturowej Ziem Zachodnich. Stworzy-
∏o to pewnego rodzaju enklaw´ w kra-
ju, gdzie mo˝na jeszcze poczuç si´ pio-
nierem w odkrywaniu tych wartoÊci! 

W Êwiecie przyrody wymienione-
go regionu, szczególnie dolin Odry i dol-

nej Warty, wyró˝nia si´ na tle kra-
ju jej skrzydlaty element – pta-

ki. Niektóre zjawiska z ni-
mi zwiàzane zacho-
dzà tu w niespotyka-
nej skali. Niskie zalud-
nienie i ró˝norod-

noÊç siedliskowa decydujà o bogac-
twie tej grupy zwierzàt. One te˝, choç
bardzo wymagajàce, stanowià bar-
dzo wdzi´czny obiekt fotografii. Zbli˝e-
nie si´ doƒ wymaga jednak „∏amania”
stereotypowego myÊlenia o trudzie, nie-
wygodzie, wstr´cie czy strachu. Wymie-
ni´ tu dr´twienie koƒczyn od wielogo-
dzinnego siedzenia czy le˝enia w bezru-
chu; kilometry targania ukryç, sprz´tu
i dodatkowej odzie˝y; czo∏ganie si´
pod siatkà maskujàcà w si´gajàcym bro-
dy mazistym b∏ocie czy lodowatej wo-
dzie; nocne podchody w towarzy-
stwie niezidentyfikowanych dêwi´ków
oraz rozmaite bóle i obra˝enia. Do tego
dodaç nale˝y, i˝ wi´kszoÊç obserwa-
cji koƒczy si´ przed wyj´ciem sprz´tu fo-
to. Mimo to ca∏okszta∏t wp∏ywajàcych
na percepcj´ bodêców, podczas ka˝dej
wyprawy, bilansuje si´ dodatnio! Jest
jeszcze jeden bardzo wa˝ny aspekt po-
dejmowania opisanego trudu. Stanowi
on cz´sto warunek bezinwazyjnej obec-
noÊci, wykluczajàcej szkody czy stres fo-
tografowanym ptakom. A tylko taka fo-
tografia mo˝e byç êród∏em prawdzi-
wej radoÊci!

PPiioottrr  CChhaarraa
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Fot. Piotr Chara
Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Od pi´ciu lat zawodowo zwiàzany z ochronà przyrody. 
Wspó∏za∏o˝yciel strony internetowej 

www.obrazyprzyrody.pl
Fotografuje Nikonem D200 + AFS VR 300/2,8 + TC 14 E II
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