
„Dzi´ ki fo to gra fii wszyst ko dzie je si´ wi´ cej ni˝ je den raz,
a pi´k no przy ro dy po zo sta je nie skoƒ czo ne”.
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OOd kie dy pa mi´ tam, po tym jak si´ 
uro dzi ∏em 11 sierp nia 1972 ro ku
w Ostro wie Wiel ko pol skim, ka˝ dà

chwi l´ nie zwy czaj ne go dzie ciƒ stwa sp´ -
dza ∏em w szu wa rach, ba gnach i la sach do -
li ny gór nej Ba ry czy, na skra ju któ rej roz cià -
ga jà si´ po ∏u dnio wo wiel ko pol skie – mo je
ro dzin ne – Przy go dzi ce. Nie mal ka˝ de go
dnia, bro dzàc po b∏o tach, bo bru jàc w szu -
wa rach i mysz ku jàc w naj g´st szych za ro -
Êlach, z ro snà cà pa sjà po szu ki wa ∏em ko lej -
nych zwie rzàt i cie ka wych ro Êlin. To w∏a -
Ênie ona – do li na Ba ry czy – jak te˝ sa me
Sta wy Przy go dzic kie, w nie zwy kle sta ran -
nej asy Êcie ro dzi ców – mi ∏o Êni ków pol skiej
przy ro dy, by ∏y mo jà naj wi´k szà in spi ra cjà
i da ∏y prze wod ni po mys∏ z gwa ran cjà na
ca ∏e twór cze ˝y cie. 

Te raz, gdy je stem do ro s∏y, mo g´ z nie -
skry wa nà du mà stwier dziç, ˝e je stem
praw dzi wym przy rod ni kiem – in ̋ y nie rem
Êro do wi ska, bio lo giem, le Êni kiem, pta sia -
rzem, po pu la ry za to rem wa lo rów pol skiej
przy ro dy i wresz cie fo to gra fi kiem w jed nej
skó rze.

Mo ja przy go da z fo to gra fià roz po czy na -
∏a si´ stop nio wo i doÊç nie win nie od
utrwa la nia ob ser wa cji pta ków, któ re pro -
wa dzi ∏em na mi´t nie ju˝ w po ∏o wie lat
osiem dzie sià tych, w ser cu wschod niej
cz´ Êci do li ny Ba ry czy. Choç fo to gra fu j´ bli -
sko dwa dzie Êcia lat, praw dzi wej pa sji fo to -
gra ficz nej pod da ∏em si´ za le d wie kil ka lat
te mu, gdy zo sta ∏em po sia da czem sprz´ tu
w prze ∏o mo wej tech no lo gii cy fro wej. Od
sa me go po czàt ku fo to gra fu j´ w sys te mie
lu strza nek Ca no na, choç ze zmien nym
szcz´ Êciem pró bo wa ∏em kil ku in nych me -
tod, jak choç by no wo cze sne go „di gi sco -
pin gu”, któ ry umo˝ li wia fo to gra fo wa nie
przy ro dy przez lu ne t´ z za cho wa niem du -
˝e go dy stan su do zwie rzàt, bez po trze by
spe cjal ne go ma sko wa nia si´ i przy go to -
waƒ. Di gi sco ping po zo sta je zna ko mi tà
tech ni kà do raê ne go fo to gra fo wa nia do ku -
men ta cyj ne go, przy za cho wa niu do sta -
tecz nej ja ko Êci zdj´ç, ale w∏a Ênie z po wo -
du du ̋ ej od le g∏o Êci od mo ty wu nie do star -
cza wy star cza jà cych wra ̋ eƒ i emo cji z bli -
skich spo tkaƒ z przy ro dà.

Po uciecz ce z sza lo nej War sza wy,
w któ rej sp´ dzi ∏em kil ka pra co wi tych lat,
za miesz ka ∏em w nie zwy kle uro czym, sta -
ro pol skim dwo rze pod Msz czo no wem,
w po wie cie ˝y rar dow skim. Wresz cie z da -
la od zgie∏ ku roz p´ dzo nej sto li cy. W tej
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ma zo wiec kiej en kla wie uchy lam drzwi od
cha ∏u py i wcho dz´ wprost do Êwia ta przy -
ro dy: do par ku, do la su, na po le i nad sta -
wy w pierw szym w Pol sce pry wat nym re -
zer wa cie. Tu taj, za adap to wa ne dziu ple,
sto gi, k´ py krze wów, ster ty ka mie ni i sto -
sy ga ∏´ zi pozwala jà mi zbli ̋ yç si´ i zaj rzeç
do ˝y cia na wet naj bar dziej skry tych i p∏o -
chli wych zwie rzàt. A przy tym, ob ser wu -
jàc pierw sze przy rod ni cze po czy na nia mo -
je go pier wo rod ne go, pi´ cio let nie go syn ka
– Ma te usza Le cha, z ogrom nym wzru sze -
niem przy po mi nam so bie czas przy go dzic -
kie go za ra nia i mo jej wcze snej m∏o do Êci
sp´ dzo nej za pan brat z wiel ko pol skà
przy ro dà.

W rze czy sa mej nie mniej ch´t nie po ru -
szam si´ po za w∏a snym po dwó rzem. Je -
stem „twit che rem” (szu kam no wych dla
sie bie ga tun ków pta ków) i po dró˝ ni kiem.
Wie lo ki lo gra mo wy ekwi pu nek fo to gra -
ficz ny po dró ̋ u je ze mnà po ca ∏ej Pol sce
i za jej gra ni ca mi, w na dziei na ko lej ne
prze ̋ y cia i zdo by cze fo to przy rod ni cze.
Naj wi´ cej miej sca i cza su zaj mu jà pta ki,
któ re fa scy nu jà mnie od kie dy pa mi´ tam,
bo wiem w pta kach roz mi ∏o wa li mnie moi
ro dzi ce – Zyg munt i Ja ni na, we wcze snym
dzie ciƒ stwie. To Oni za bie ra li mnie na d∏u -
gie spa ce ry na po bli skie Sta wy Przy go dzic -
kie i wy pra wy po la sach an to niƒ skich. Ta ta
po ka zy wa∏ mi wte dy no we pta ki i od kry -
wa∏ przede mnà taj ni ki przy ro dy. To by ∏y
nie za po mnia ne la ta ol brzy miej sy now sko
-oj cow skiej pa sji pta siar skiej, w∏àcz nie
z oswa ja niem pta ków dra pie˝ nych oraz 
– jed nà z cen niej szych w Pol sce – ho dow là
wo lie ro wà pa pug i in nych pta ków eg zo -
tycz nych.

Obec nie, czas sp´ dza ny w ka˝ dym ple -
ne rze to mo ja pa sja, to od po czy nek od co -
dzien no Êci, zgie∏ ku, stre sów i tru dów pra -
cy za wo do wej.

Ko lej ne zdj´ cia po wsta jà za rów no
w pra cy, jak te˝ na ro dzin nych wa ka cjach,
a mo ty wem sta je si´ ka˝ dy dzieƒ i miej sce.
Ch´t nie fo to gra fu j´ nie tyl ko przy ro d´, ale
rów nie˝ lu dzi, sport czy ta niec lu do wy, jak
choç by kon cer ty ple ne ro we Ze spo ∏u Pie -
Êni i Taƒ ca „Ma zow sze”, w któ rym g∏ów nà
dla mnie ro l´ od gry wa mo ja ˝o na Aga ta 
– tan cer ka ba le tu.

Pta ki jed nak cià gle po zo sta jà mo jà naj -
wi´k szà pa sjà. Sà ogrom nym fo to gra ficz -
nym wy zwa niem, z tych, któ re do tych czas
po sma ko wa ∏em, bo wiem to w∏a Ênie ta
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dzie dzi na fo to gra fii przy rod ni czej wy ma ga
naj wi´k sze go za an ga ̋ o wa nia, po Êwi´ ce nia,
uwa gi, wy czu cia i wie dzy bio lo gicz nej. Aby
zbli ̋ yç si´ nie po strze ̋ e nie do pta ków, mu -
si my sto so waç wy ra fi no wa ne me to dy ka -
mu fla ̋ u, sp´ dzaç d∏u gie dni i go dzi ny w dzi -
kiej sa mot no Êci, cz´ sto w bez ru chu, za po -
mnieç o wy go dach i kom for cie do mo we go
za ci sza, sta jàc si´ ka wa∏ kiem sie dli ska pta -
ków. Nie oce nio nym po moc ni kiem w dà -
˝e niach do uda nych se sji z ko lej ny mi ga tun -
ka mi pta ków jest wie dza o ich bio lo gii
i eko lo gii, zdo by wa na prze ze mnie przez
po nad 20 lat ob ser wa cji ich ˝y cia i za cho -
waƒ. Bar dzo przy tym po moc ne jest zdo -
by te i na swój spo sób opa no wa ne wy czu -
cie fe no lo gicz ne, ∏à czà ce wie dz´ przy rod -
ni czà, kli ma tycz nà i wspól ne re la cje Êwia ta
przy ro dy. To wszyst ko umo˝ li wia mi
uczest nic two w do rocz nym spo tka niu
z ocze ki wa nym ga tun kiem w je dy nym w∏a -
Êci wym, bo bar dzo krót kim mo men cie, jak
przy lot na l´ go wi sko, wal ka i za j´ cie te ry -
to rium, to ki czy wy klu cie po tom stwa. Mój

fo to gra ficz ny udzia∏ w tych wy da rze niach,
wraz ze zdo by czà w po sta ci do brych zdj´ç,
jest naj wi´k szà na gro dà za wy trwa ∏oÊç i za -
cho wa nà cier pli woÊç oraz etycz nà wstrze -
mi´ê li woÊç i opa no wa nie.

Wy szu ki wa nie no wych ga tun ków i po -
dró ̋ o wa nie za rzad ko Êcia mi po ja wia jà cy -
mi si´ w Pol sce sta ∏o si´ przy tym nie zwy -
kle eks cy tu jà cà mnie dzie dzi nà wy spe cja li -
zo wa nej tu ry sty ki przy rod ni czej, któ rej
w naj bli˝ szym cza sie chc´ po Êwi´ ciç jesz -
cze wi´ cej cza su ni˝ do tych czas. Bo wiem
w∏a Ênie po dró ̋ e z apa ra tem, w po szu ki -
wa niu no wych pta ków, cz´ sto z ro dzi nà 
– Aga tà i Ma te usz kiem, czy te˝ przy bo ku
Ce za re go Pió ro – fo to gra fi ka pta ków
i Êwiet ne go kom pa na, na bie ra jà swo iste go
spo ko ju i sie lan ki, do star cza jàc nie za po -
mnia nych wra ̋ eƒ i ra do Êci.

Za wsze b´ d´ po wta rza∏, ˝e dzi´ ki fo to -
gra fii wszyst ko dzie je si´ wi´ cej ni˝ je den
raz, a pi´k no przy ro dy pozostaje nie skoƒ -
czo ne. Przy tym bar dzo chcia∏ bym, ˝e by
mo je zdj´ cia po bu dza ∏y wy obraê ni´ nie tyl -

ko przy rod ni ków, ale przede wszyst kim
tych, któ rzy do tej po ry po zo sta wa li wo bec
przy ro dy nie wzru sze ni i nie po zna li wy su bli -
mo wa ne go sma ku przy rod ni czych prze ̋ yç.

Obec nie je stem w trak cie fi na li za cji mo jej
wie lo let niej pra cy nad du ̋ ym in ter ne to wym
wor ta lem pta siar skim – Bir dWat ching.pl,
któ ry, re da go wa ny wspól nie przez czo ∏o -
wych pol skich or ni to lo gów, „bir dwat che -
rów” oraz fo to gra fi ków pta ków i do star -
czy wszyst kim lu dziom nie obo j´t nym na
pi´k no pta ków i przy ro dy ogrom nej wie -
dzy ze Êwia ta pta ków.

Mam na dzie j´, ˝e ca ∏a mo ja pra ca i po -
Êwi´ ce nie na rzecz przy ro dy i pta ków,
zw∏asz cza ja ko fo to gra fi ka przy ro dy i po -
pu la ry za to ra wa lo rów pol skiej przy ro dy,
b´ dzie nie skoƒ czo nym êró d∏em mi ∏ych dla
oka wi do ków, ale przede wszyst kim po -
mo ̋ e zro zu mieç i usza no waç na sze oto -
cze nie.

Ma te usz Grze gorz Ma ty siak
www.ma te usz ma ty siak.pl

+48 608 516 616
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* cz∏o nek Zwiàz ku Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy;
* Pre zes Za rzà du Agen cji Ochro ny Âro do wi ska i w∏a Êci ciel Eko -

Ser wis – fir my zaj mu jà cej si´ in ̋ y nie rià i ochro nà Êro do wi ska,
* cz∏o nek wie lu po za rzà do wych or ga ni za cji zaj mu jà cych si´

ochro nà przy ro dy i pta ków;
* za ∏o ̋ y ciel „Pta siej Pocz ty Pan to flo wej” (+48 602 620 920) 

– SMS -owe go ser wi su o rzad kich pta kach w Pol sce;
* ini cja tor i ad mi ni stra tor przy rod ni czo -fo to gra ficz ne go wor ta -

lu Bir dWat ching.pl;
* or ga ni za tor ogól no pol skich spo tkaƒ i ple ne rów fo to przy rod -

ni czych i pta siar skich pod na zwà „PPPik ni ków”, któ re od by wa jà
si´ w naja trak cyj niej szych osto jach przy ro dy w Pol sce;

* ju ror kon kur sów fo to gra fii przy rod ni czej (m.in. Fo to graf Ro -
ku ZPFP 2006);

* lau re at wie lu kon kur sów fo to gra ficz nych (w ostat nim ro ku 
m.in. w „Wo lie rze” – II miej sce w kon kur sie „So wy Pol ski” i trzy
wy ró˝ nie nia w kon kur sie „Na sze Pta ki”; I miej sce w kon kur sie
War szaw skie go Ogro du Zoo lo gicz ne go – „Jak do brze nam”, za
se ri´ zdj´ç „WÊród pin gwi nów”; dwa wy ró˝ nie nia w kon kur sie
„Fo to -EKO” i in ne);

* sta ∏y wspó∏ pra cow nik wy daw nictw na uko wych i po pu lar no -
-na uko wych w za kre sie pu bli ka cji fo to gra fii przy rod ni czych;

* au tor, wspó∏ au tor, wspó∏ twór ca licz nych pol skich i za gra nicz -
nych pu bli ka cji: al bu my i atla sy, plan sze edu ka cyj ne i in ne wy daw -
nic twa o pta kach i przy ro dzie, w tym dla dzie ci i m∏o dzie ̋ y, ok∏ad -
ki ksià ̋ ek i cza so pism przy rod ni czych (w ostat nim ro ku m.in.:
w „Wo lie rze” – ok∏ad ka z ka czo rem krzy ̋ ów ki i ak tu al na ok∏ad ka

z cie trze wiem; ok∏ad ki ksià˝ ki „Pta ki Pó∏ wy spu Hel skie go”), au -
tor skie i fir mo we ka len da rze z pta ka mi („Pta ki – Ma te usz Ma ty -
siak i Ce za ry Pió ro”, „Pta ki w obiek ty wie Ma te usza Ma ty sia ka”),
a tak ̋ e ksià˝ ki i ar ty ku ∏y po pu la ry zu jà ce wa lo ry pol skiej przy ro dy
oraz ochro n´ pta ków i ich sie dlisk (np. ogól no pol skie mo no gra fie
fau ni stycz ne: „Awi fau na Pol ski – roz miesz cze nie, li czeb noÊç
i zmia ny”; „Atlas roz miesz cze nia pta ków l´ go wych Pol ski – 1985-
2004”);

* au tor i wspó∏ au tor wy staw fo to gra fii z za kre su przy ro dy i kul -
tu ry, w tym wspó∏ au tor i wspó∏ or ga ni za tor naj wi´k szej w Pol sce
wy sta wy fo to gra fii ar ty stycz nej pta ków „Naj pi´k niej sze Pta ki Po -
mo rza” (2007-2008).
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