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Fo to gra fia pta ków

profesjonalne hobby



ZZwy kszta∏ ce nia je stem spe cja li stà ds. gra fi -
ki kom pu te ro wej i wy daw ni czej, a obec -
nie pra cow ni kiem ban ku w Ka to wi -

cach. Tak wi´c mo ja edu ka cja czy te˝ dzia ∏al -
noÊç za wo do wa ni gdy nie mia ∏y nic wspól ne -
go z przy ro dà i sa mym jej fo to gra fo wa -
niem. Jest to tyl ko mo je hob by, wy ko ny wa -
ne przed lub po pra cy. Z dru giej jed nak stro -
ny, w∏a Ênie te mu hob by po Êwi´ ca ∏em i po -
Êwi´ cam ka˝ dà wol nà chwi l´.

A wszyst ko za cz´ ∏o si´ na po czàt -
ku lat dzie wi´ç dzie sià tych, kie dy to zo sta -
∏em bar dzo ak tyw nym ob ser wa to rem pta -
ków. Zda rza ∏y si´ wów czas ta kie mie sià -
ce, pod czas któ rych do s∏ow nie ka˝ dy po ra -
nek sp´ dza ∏em w te re nie. Z lor net kà, lu ne -
tà i do brym atla sem po zna wa ∏em wy glàd i za -
cho wa nie po szcze gól nych ga tun ków pta -
ków, zwra ca jàc szcze gól nà uwa g´ na ich roz -
miesz cze nie i li czeb noÊç. Ju˝ po dwóch la -
tach pro wa dzo nych sys te ma tycz nie ob ser -
wa cji zo sta ∏em wy ró˝ nio ny przez za wo do -
wych or ni to lo gów za szcze gól nie du -
˝y wk∏ad w po zna nie awi fau ny Gór ne go Âlà -

ska. W tych la tach wspó∏ pra co wa -
∏em m.in. z Za k∏a dem Eko lo gii Pta -
ków we Wro c∏a wiu, Dzia ∏em Przy ro dy Mu -
zeum Gór no Êlà skie go w By to miu i In sty tu -
tem Bio lo gii Âro do wi sko wej w Kra ko -
wie. Dzia ∏al noÊç ta trwa ∏a nie -
mal 10 lat i w tym cza sie na wet przez chwi -
l´ nie przy sz∏a mi do g∏o wy myÊl, ˝e by za -
czàç fo to gra fo waç pta ki. Przy znam, ˝e na -
wet nie mia ∏em naj zwy klej sze go apa ra -
tu, gdy˝ ab so lut nie nie od czu wa ∏em ta kiej po -
trze by. 

Przy szed∏ jed nak czas, ˝e co raz mniej in te -
re so wa ∏a mnie fau ni sty ka, a bar dziej sku pia -
∏em si´ na ˝y ciu po szcze gól nych osob ni -
ków i par pta ków. Ta mo dy fi ka cja dzia ∏al no -
Êci te re no wej po zwa la ∏a mi, i po zwa -
la do dziÊ, przez d∏u gie go dzi ny, a nie rzad -
ko dni, z bar dzo bli ska ob ser wo waç i po zna -
waç fa scy nu jà ce ˝y cie zwie rzàt. Na tu ral -
nà kon se kwen cjà tej zmia ny by ∏o te˝ po ja -
wie nie si´ w mo im ple ca ku sprz´ tu fo to gra -
ficz ne go. Dzi´ ki te le obiek ty wom mo g´ po -
dzie liç si´ ta jem ni ca mi dzi kie go ˝y -

cia ze wszyst ki mi za in te re so wa ny -
mi – jest to dla mnie rów nie wa˝ na, jak i przy -
jem na dzia ∏al noÊç. 

W 2000 r. zo sta ∏em cz∏on kiem Zwiàz -
ku Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy, a w la -
tach 2002-2004 pe∏ ni ∏em obo wiàz ki pre ze -
sa Okr´ gu Âlà skie go ZPFP. Obec nie je -
stem je go wi ce pre ze sem. Na prze strze ni kil -
ku lat dwu krot nie zo sta ∏em wy bra -
ny przez Zwià zek „Fo to gra fem Ro ku”. 

Swo je zdj´ cia pu bli ku j´ w ksià˝ kach, ka len -
da rzach, fol de rach i cza so pi smach – tak 
w kra ju, jak i za gra ni cà. W ostat nim cza -
sie mo je fo to gra fie uka za ∏y si´ m.in. w ta -
kich ty tu ∏ach, jak: Rzecz po spo li ta, New swe -
ek, Fo cus, Wie dza i ˚y cie, Po li ty ka. Kil ka pu -
bli ka cji wy dru ko wa∏ te˝ Na tio nal Geo gra -
phic, a pre sti ̋ o wy Bri tish Birds za mie -
Êci∏ je na swo ich ok∏ad kach.

Od nie daw na swo je do Êwiad cze nia prze -
ka zu j´ m∏od szym po ko le niom, spe∏ nia -
jàc si´ rów nie˝ ja ko in struk tor pro wa dzà -
cy warsz ta ty fo to gra ficz ne fi nan so wa -
ne przez UE.
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PORTRETY

Czapla siwa.



Naj wa˝ niej sze suk ce sy:

1999
– II miej sce w ka te go rii „Ruch” w Kon kur sie Fo to gra ficz nym im. W∏o dzi mie rza Pu chal skie go or ga ni zo wa nym przez „¸ow -

ca Pol skie go“.
2002
– II miej sce w Ogól no pol skim Kon kur sie Fo to gra fii Przy rod ni czej „Fo to -Eko” or ga ni zo wa nym przez PTOP „Sa la man dra”.
2003
– Ty tu∏ „Fo to graf Ro ku 2002” przy zna ny przez Zwià zek Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy. 
– II miej sce w ka te go rii „Pta ki” w kon kur sie ZPFP.
2005
– I miej sce i wy ró˝ nie nie w Ogól no pol skim Kon kur sie Fo to gra fii Przy rod ni czej „Fo to -Eko” or ga ni zo wa -

nym przez PTOP „Sa la man dra”. 
2006
– Ty tu∏ „Fo to graf Ro ku 2006” przy zna ny przez Zwià zek Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy.
– I miej sce w ka te go rii „Pta ki” w kon kur sie ZPFP. 
– I miej sce w ka te go rii „Ruch” w Kon kur sie Fo to gra ficz nym im. W∏o dzi mie rza Pu chal skie go or ga ni zo wa nym przez „¸ow -

ca Pol skie go“.
2008
– Wydanie „Atlasu pta ków” (Wydawn. Pascal) autorstwa Marcina Karetty (ak tu al nie pra cu je nad 2 no wy mi ksià˝ ka mi o pta -
kach).
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Cyranka.
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Czernica.

Czubatka.
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Dudek.

P∏ochacz halny.
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Buczyna. Orzechówka.

Chomik europejski. Dzi´cio∏ zielonosiwy.
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Rybo∏ów.

Podró˝niczek.
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˚uraw.

Âwiergotek polny.
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M∏ode pluszcze.


