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Ce za ry Kor kosz jest cz∏on kiem Zwiàz ku Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy, au to rem wy staw in dy wi du -
al nych i zbio ro wych oraz lau re atem wie lu kon kur sów fo to gra ficz nych. Je go wspa nia ∏e fo to gra fie
by ∏y czte ro krot nie wy ró˝ nia ne w kon kur sie „Na sze Pta ki”, a ze staw zdj´ç pt. „Uciecz ka oha ra” 
zdo by∏ pierw szà na gro d´. Zdj´ cie g´ ga wy zdo bi ∏o ok∏ad k´ „Wo lie ry” 2/2007, a ary uchwy co -
ne w lo cie po ja wi ∏y si´ na pierw szej stro nie na sze go ka len da rza na rok 2007.
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FFo to gra fia przy rod ni cza to mój spo -
sób na ˝y cie, a przede wszyst kim mo˝ li -
woÊç ob ser wa cji i umie j´t ne go czer pa -

nia te go wszyst kie go, co tak skru pu lat -
nie skry wa Na tu ra.

To, co uwiecz nia ∏em na b∏o nie fo to gra ficz -
nej, by ∏o i jest dla mnie za trzy ma niem chwi -
li, prze ̋ yç i emo cji. Nie jed no krot nie to je dy -
ne wspo mnie nie te go, cze go ju˝ nie ste -
ty nie ma, bo wy gi n´ ∏o, naj cz´ -
Êciej przez ludz kà g∏u po t´ i bez myÊl noÊç.

Kie dy od wie dzam ró˝ ne za kàt ki Pol -
ski i Êwia ta, to ob ser wu j´, jak przy ro da cià -
gle prze gry wa z cz∏o wie kiem, a do nie daw -
na naj dzik sze, nie do st´p ne miej sca i re jo -
ny kur czà si´ w bar dzo szyb kim tem pie.

Mam ogrom ne szcz´ Êcie, bo od naj m∏od -
szych lat mia ∏em mo˝ li woÊç ob co wa -
nia z przy ro dà. Si´ ga ∏em po co raz to skryt -
sze jej ta jem ni ce, pod glà da ∏em Êwiat zwie -
rzàt i pta ków, a naj wa˝ niej sze na uki, wy cià ga -
nie wnio sków i do Êwiad cze nie mo g∏em zdo -

by waç u bo ku praw dzi wych przy rod ni -
ków i na uczy cie li – mo ich ro dzi ców.

Z za wo du je stem na uczy cie -
lem, a na co dzieƒ pro wa dz´ pry wat nà fir -
m´ – wspó∏ pra cu j´ z wy daw nic twa mi zaj -
mu jà cy mi si´ przy ro dà i jej ochro nà oraz cza -
so pi sma mi o te ma ty ce przy rod ni czej.

Mo ja przy go da z fo to gra fià przy rod ni -
czà za cz´ ∏a si´ po nad 20 lat te mu, kie -
dy to, po dwóch mie sià cach prak ty ki na W´ -
grzech, przy kosz mar nym zbie ra niu ro kit ni -
ka (cierni stej ro Êli ny), w koƒ cu mo -
g∏em staç si´ szcz´ Êli wym po sia da -
czem upra gnio ne go obiek ty wu do mo je -
go apa ra tu fo to gra ficz ne go. 

Po sia da nie ta kie go ze sta wu by -
∏o dla mnie wów czas praw dzi wym prze ∏o -
mem w fo to gra fo wa niu dzi kiej przy ro -
dy, a zw∏asz cza pta ków – któ re to wkrót -
ce sta ∏y si´ g∏ów ny mi bo ha te ra mi mo -
ich zdj´ç.

Dla cze go pta ki?

Âwiat pta ków jest bar dzo cie ka wy, ró˝ no -
rod ny i uroz ma ico ny, a Êro do wi ska ich wy st´ -
po wa nia skraj nie ró˝ ne. Naj cz´ Êciej wi du je -
my pta ki za miesz ku jà ce sie dzi by ludz -
kie, sà to wró ble, si kor ki, wro ny, ale wy st´ pu -
jà one te˝ wy so ko w gó rach, np. po mur -
nik, oraz ma jà swo je sie dzi by w wiel kich kom -
plek sach le Ênych, jak cie trzew czy ja rzà -
bek. Do naj bar dziej skry tych i ta jem ni -
czych na le ̋ à z pew no Êcià so wy.

Ta ró˝ no rod noÊç i licz ba ga tun ków sta -
wia jà przede mnà co raz to no we wy zwa -
nia i ch´ç po zna nia ich ˝y cia. To w∏a -
Ênie w Êwie cie pta ków naj le piej wi daç dy na -
micz noÊç i zmien noÊç przy ro dy. Tam cià -
gle dzie je si´ coÊ no we go. Jed ne ga tun ki za -
czy na jà l´ gi, in ne w∏a Ênie je koƒ czà i szy ku -
jà si´ do w´ drów ki na po ∏u dnie, na to -
miast jesz cze in ne przy la tu jà z pó∏ no -
cy, by sp´ dziç u nas zi m´.

Ten ro dzaj fo to gra fii, jak chy ba ˝a den in -
ny, nie sie za so bà tzw. trud ny warsz tat pra -



cy. Po trzeb ne sà te˝ ró˝ ne umie j´t no -
Êci, bo nie tyl ko bo ga ta wie dza teo re tycz -
na, ale i do Êwiad cze nie, któ re na by wa my ob -
ser wu jàc po szcze gól ne ga tun ki pta -
ków, ich zwy cza je i za cho wa nie. Pra cu je -
my w ró˝ nych po rach dnia i no cy oraz w ró˝ -
nych Êro do wi skach. Fo to graf po wi -
nien mieç do brà kon dy cj´ fi zycz nà, przy da -
je si´ umie j´t noÊç wspi na nia oraz brak l´ -
ku wy so ko Êci.

Trze ba te˝ wspo mnieç tu o ak cep ta -
cji i po mo cy bli skich i ro dzi ny. Bar dzo wa˝ -
ny jest ni czym nie zmà co ny, wspól ny od -
biór tych sa mych lub po dob nych war to -
Êci oraz s∏ow na i rze czy wi sta mo ty wa -
cja do dal szych dzia ∏aƒ. Cz´ sto bli scy sà na -
szy mi pierw szy mi re cen zen ta mi, kry ty ka -
mi i od bior ca mi. Nie rzad ko ma my wspól -
ne przy go dy, ra do Êci i nie po wo dze nia.

W wi´k szo Êci przy pad ków wy ko na nie do -
bre go zdj´ cia da ne go pta ka, zw∏asz cza rzad -
kie go ga tun ku, po prze dzo ne jest wie lo dnio -

wy mi wy pra wa mi w te ren, d∏u gim szu ka -
niem i ob ser wa cjà. Gdy ju˝ uda nam si´ zlo -
ka li zo waç re wir na sze go bo ha te ra, po zo sta -
je ob my Êle nie spo so bu, jak naj mniej in ge ru jà -
ce go i wi docz ne go, wto pie nia si´ w je go Êro -
do wi sko, no i cze ka nie.

To cze ka nie zaj mu je cza sem go dzi -
ny, a cza sem dni, o ró˝ nych po rach ro -
ku, w na praw d´ skraj nych wa run kach i Êro -
do wi skach. Cz´ sto sà to mo kra d∏a z mi lio na -
mi ko ma rów al bo wietrz ne po le przy dwu -
dzie sto kil ku stop nio wym mro zem. Do te -
go w∏a Ênie sà nam po trzeb ne du ̋ e po k∏a -
dy cier pli wo Êci, spo ko ju i wy trwa ∏o Êci.

W znacz nym stop niu efek ty na sze go ocze -
ki wa nia za le˝ ne b´ dà od wy mie nio nych wy -
˝ej czyn ni ków. Mo ̋ e prze ̋ y je my na praw -
d´ nie prze wi dy wal ny przez ni ko go spek -
takl i zo ba czy my rà bek ta jem ni cy przy ro -
dy w naj czyst szym i naj praw dziw szym wy ko -
na niu, ale cza sa mi, i tak zda rza si´ doÊç cz´ -
sto, mat ka na tu ra zde cy du je ina czej. Wte -

dy po zo sta je nam byç po kor nym i po trak to -
waç to ja ko ko lej nà lek cj´ na uki mà dro -
Êci przy rod ni czej, a wie lo krot nie i ˝y cio wej.

W∏a Ênie z tà mà dro Êcià wià ̋ e si´ wy zwa -
nie, któ re go si´ pod jà ∏em i nad któ rym pra -
cu j´ od kil ku lat, a mia no wi cie po zna nie i sfo -
to gra fo wa nie Êwia ta sów.

Jest to Êwiat bar dzo ta jem ni czy i trud -
ny do fo to gra fo wa nia. Ja na ra zie go po zna -
j´ i ob ser wu j´, a so wy mnie uczà.

Cza rek Kor kosz
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Naj wa˝ niej sze wy ró˝ nie nia
Ce za re go Kor ko sza zdo by te 

w cià gu ostat nie go ro ku:

– Grand Prix w VIII edy cji kon kur -
su „Par ki Na ro do we” (2007 r.).

– I miej sce w Ogól no pol skim Kon -
kur sie Fo to gra ficz nym im. W∏o dzi mie -
rza Pu chal skie go (2007 r.).

– I miej sce w VII edy cji Ba∏ tyc kie -
go Kon kur su Fo to gra ficz ne -
go (2007 r.).

– I na gro da na Fe sti wa lu Fo to gra -
fii Przy rod ni czej „Wi zje Na tu -
ry” w kon kur sie „Na sze Pta -
ki” w kat. za cho wa nie (2006 r.). 

– Czte ry wy ró˝ nie nia w kon kur -
sie Wy daw nic twa Za gro -
da i ZPFP „Na sze Pta ki” (2006 r.).

– Wy ró˝ nie nie w Kon kur sie Fo to -
gra ficz nym „Eu ra zja – dia log i prze ni -
ka nie kul tur” or ga ni zo wa nym w ra -
mach ASIA -EU RO PE me dia tions.
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www.cezarykorkosz.pl



potrety

31 wrzesieƒ/paêdziernik 2007


