
Pawe∏  Wac∏awik
„In˝ynier przyrodnik”

UU ro dzi ∏em si´ 15.02.1967 ro ku w War -
sza wie. Z wy kszta∏ ce nia je stem in ̋ y -
nie rem me cha ni kiem pre cy zyj -

nym. Mo je ˝y cie za wo do we zwià za -
ne jest z far ma cjà, ale ser cem by ∏em, je -
stem i po zo sta n´ przy rod ni kiem i fo to gra -
fem.

Przy ro dà i jej fo to gra fo wa niem in te re so -
wa ∏em si´ ju˝ w szko le pod sta wo wej. Sil -
ne pi´t no wy war ∏y wów czas na mnie al bu -
my fo to gra ficz ne W∏o dzi mie rza Pu chal skie -
go i fil my przy rod ni cze z se rii „Cz∏o -
wiek i przy ro da”. Za wsze szcze gól nie po cià -
ga ∏y mnie pta ki i owa dy. Ju˝ w m∏o do Êci uga -
nia ∏em si´ po la sach i po -
lach za mniej lub bar dziej ru chli wy mi obiek -
ta mi dzi kiej przy ro dy. Oczy wi Êcie z po czàt -
ku by ∏y to nie p∏o chli we, po wszech nie spo ty -
ka ne zwie rz´ ta. Jed nak z cza sem, jak do ra -
sta ∏em, mo je wy ma ga nia wo bec sie bie ro -
s∏y, a „ape tyt si´ za ostrza∏”.

Pierw sze pra ce, ja kie wy ko na -
∏em, to zdj´ cia czar no -bia ∏e na ne ga ty -
wach OR WO, wy wo ∏y wa ne w∏a sno r´cz -
nie w do mo wej ciem ni (stwo rzo -
nej w przy sto so wa nej do te go ce lu ∏a zien -
ce). Mo jà pierw szà lu strzan kà by∏ Ze -
nit E. Prze sze d∏em d∏u gà dro g´, przez ró˝ -
ne go ty pu apa ra ty mar ki Prak ti ca, do Ca no -
nów, któ rym je stem wier ny do dziÊ.

Z bie giem lat za in te re so wa nie prze ro dzi -
∏o si´ w pa sj´, bo hob by to zbyt de li kat -
ne okre Êle nie te go sta nu du cha. Obec -
nie ka˝ dà wol nà chwi l´ po Êwi´ cam na ob -
ser wa cj´ i fo to gra fi´ przy ro dy. Sta ram si´ za -
ra ziç tym po zy tyw nym „wi ru sem” ˝o n´ i sy -
na. Mo ja pa sja to for ma uciecz ki w in -
ny Êwiat, od sza rów ki ˝y cia co dzien ne -
go i od cià g∏ej po go ni za wszyst kim.
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Naj war to Êciow sze sà dla mnie zdj´ cia dy -
na micz ne, sy tu acyj ne, po ka zu jà ce cie ka -
we sce ny z ˝y cia zwie rzàt. Uwiel biam dresz -
czyk emo cji, ja ki wià ̋ e si´ z ob ser wo wa -
niem i fo to gra fo wa niem dzi kiej przy ro -
dy z bli ska, b´ dàc nie zau wa ̋ al nym dla zwie -
rzàt. Za cho wu jà si´ one wów czas naj bar -
dziej na tu ral nie i efek ty osià ga ne przez fo to -
gra fa sà naj cie kaw sze. Âwiat pta ków i owa -
dów jest tak bo ga ty, za wie ra ty le ró˝ nych ga -
tun ków, ˝e za wsze b´ dzie jesz cze coÊ cie ka -
we go do sfo to gra fo wa nia. Uwiecz nie nie ka˝ -
de go no we go ga tun ku to dla au to ra du ̋ a sa -
tys fak cja, tak wi´c pó ki ludz koÊç nie znisz -
czy ca ∏ej dzi kiej przy ro dy, pó ty wy -
zwaƒ dla fo to gra fa nie za brak nie.

Fo to gra fia przy rod ni cza to dla mnie nie -
koƒ czà ca si´ lek cja na uki o przy ro dzie, 
ro Êli nach i zwie rz´ tach, o ich zwy cza jach i za -
cho wa niach. To lek cja wy trwa ∏o Êci i cier pli wo -
Êci w dà ̋ e niu do ce lu, czy li jak naj cie kaw sze -
go uj´ cia. Fo to gra fie to ob ra zy za trzy mu jà -
ce chwi l´ i po ka zu jà ce cz´ sto przy ro d´ ta -
kà, ja kiej nie wi dzi my na co dzieƒ. Dla te -
go tak du ̋ à przy jem noÊç da je mi utrwa la -
nie te go w po sta ci ko lo ro wych ob ra -
zów i mo˝ li woÊç po dzie le nia si´ tym z in ny -
mi. Fo to gra fia przy rod ni cza to nie koƒ czà -
ce si´ pa smo wy zwaƒ, prób i te -
stów dla, lub ra czej na fo to gra fu jà cym. Wie lo -
krot nie ci´˝ ka pra ca, ˝mud ne i d∏u gie przy go -
to wa nia, ko niecz ne do „upo lo wa nia” dzi -
kiej i p∏o chli wej zwie rzy ny, nie sà uwieƒ czo -
ne suk ce sem, czy li zdj´ ciem, któ re by nas za -
do wa la ∏o. Cz´ sto wie lo go dzin ne ocze ki wa -
nie na zwie rzy n´, w ukry ciu, koƒ czy si´ zu pe∏ -
nym fia skiem – nie na ci ska my spu stu ani ra -
zu. Ta kie sy tu acje sà szko ∏à
sil ne go cha rak te ru i po ko ry fo to gra fa dla na tu -
ry. Jed nak ̋ e ta nie prze wi dy wal noÊç i nie mo˝ -
noÊç za pla no wa nia ide al ne go uj´ -
cia jest tym, co fo to gra fów przy ro dy wcià -
ga naj bar dziej i pcha do po dej mo wa nia ko lej -
nych wy zwaƒ. Na do bre zdj´ cie przy rod ni -
cze sk∏a da si´ wie le ró˝ nych czyn ni ków, któ -
rych spe∏ nie nie w tym sa mym cza sie i miej -
scu jest bar dzo trud ne i cz´ sto nie za le˝ -
ne od fo to gra fa. Dla te go te˝ ∏ad ne i cie ka -
we zdj´ cie po tra fi do star czyç je go au to ro -
wi du ̋ o sa tys fak cji i zre kom pen so waç tru -
dy i wy rze cze nia z tym zwià za -
ne. Wie o tym ka˝ dy, kto pró bo wa∏ je zro biç.

W fo to gra fii przy rod ni czej ce ni´ naj bar -
dziej nie po wta rzal noÊç i ulot noÊç chwi li, ja -
kà ona re je stru je. Jed no cze Ênie, jak chy -
ba ka˝ dy fo to graf przy ro dy, chcia∏ -

bym, by ta ma gia i pi´k no za war te w zdj´ -
ciach przy czy ni ∏y si´ do wzro stu Êwia do mo -
Êci eko lo gicz nej spo ∏e czeƒ stwa, co w dal -
szym stop niu do pro wa dzi do dba ∏o -
Êci o to, co jesz cze po zo sta ∏o na na szej Zie -
mi.

Je stem cz∏on kiem Zwiàz ku Pol skich Fo to -
gra fów Przy ro dy (ZPFP). Mo je zdj´ cia by -
∏y dru ko wa ne w wie lu cza so pi smach, ta -
kich jak: Na tio nal Geo gra phic (edy cja pol -
ska), Fo to, Fo to -Ku rier, Las Pol ski, Wo lie -

ra, GDT Fo rum Na tur Fo to gra fie oraz ka len da -
rzach. Bra ∏em udzia∏ w kil ku wy sta -
wach prac cz∏on ków okr´ gu ma zo wiec kie -
go ZPFP. Wie lo krot nie pra ce mo je by ∏y na -
gra dza ne i wy ró˝ nia ne w kon kur sach fo to -
gra ficz nych, mi´ dzy in ny mi, tak wa˝ -
nym dla mnie, kon kur sie im. W∏o dzi mie -
rza Pu chal skie go.

Pa we∏ Wa c∏a wik
E-ma il: pa wel.wac la wik@tlen.pl
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