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Pre zen tu je my ko lej ne go uta len to wa ne go fo to gra fa przy ro dy – ¸u ka sza ¸u ka si ka. Je go pra ce zo sta -
∏y na gro dzo ne w Kon kur sie „Na sze Pta ki” or ga ni zo wa nym przez „Wo lie r´” i Zwià zek Pol skich Fo to -
gra fów Przy ro dy (wszyst kie na gro dzo ne pra ce do obej rze nia na www.wo lie ra.pl), a zdj´ cie ba ̋ an -
ta na wio sen nej ∏àce przy ozdo bi ∏o ok∏ad k´ nu me ru 3/2007 na sze go dwu mie si´cz ni ka. Za pra sza -
my do bli˝ sze go po zna nia au to ra i in nych Je go fo to gra fii.

Przygoda z przyrodà

¸ukasz ¸ukasik

Fot. Micha∏ Piekarski
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DDo dziÊ pa mi´ tam, jak z za par -
tym tchem czy ta ∏em cykl ar ty ku -
∏ów opo wia da jà cych o fo to gra fo wa -

niu przy ro dy. Od te go cza su mi n´ -
∏o ju˝ 16 lat. Tak to ju˝ by wa, ˝e wie le sy tu -
acji, któ re zda rza jà si´ przy pad -
kiem, ma póê niej wp∏yw na na sze dal sze ˝y -
cie. Tak te˝ by ∏o z kil ko ma eg zem pla rza -
mi „¸ow ca Pol skie go” (2, 3, 4, 5/1991), któ -
re do sta ∏em w pre zen cie od mo je go wuj -
ka. W∏a Ênie przy pa dek spra wi∏, ˝e 
w tych nu me rach wy bit ny fo to graf przy ro -
dy, póê niej szy za ∏o ̋ y ciel Zwiàz ku Pol -
skich Fo to gra fów Przy ro dy, Le szek Krzysz -
tof Sa wic ki, udzie la∏ wska zó wek i po -
rad oraz za ch´ ca∏ do pod j´ cia w∏a snych kro -
ków w tej do syç trud nej dzie dzi nie fo to gra -
fii, ja kà jest fo to gra fia przy rod ni cza.

Za in te re so wa nie te ma tem spra wi∏o,
˝e po zaoszcz´dzeniu okreÊlo nej kwo ty,
na je dy ny s∏uszny cel, ja kim by∏ porzàdny
apa rat fo to gra ficz ny (a je dy nym
porzàdnym apa ra tem, dost´pnym w tym
cza sie dla przeci´tnego ama to ra, by∏ oczy -
wiÊcie ra dziec ki Ze nit), na by∏em ten cud
tech ni ki i ru szy∏em w te ren. Mój za wód
by∏ ogrom ny, kie dy oka za∏o si´, ˝e oczy -
wiÊcie pej za˝ mo˝na fo to gra fo waç
przy po mo cy stan dar do we go obiek ty wu,
ale do fo to gra fo wa nia zwierzàt, a zw∏asz -
cza pta ków, to zde cy do wa nie za ma∏o. 

Oczy wiÊcie mój wzór do naÊla do wa nia,
ja kim by∏ od tej po ry Le szek K. Sa wic ki, pi -
sa∏ w swo ich ar ty ku∏ach o ja kimÊ tam po -
trzeb nym te le obiek ty wie, ale pi sał te˝
o tym, ˝e nie sprz´t jest naj wa˝niej szy, a li -
czy si´ umiej´tnoÊç do strze ga nia. A ja tak
by∏em za chwy co ny swojà nowà pasjà,
˝e do pie ro po pierw szym wyjÊciu w te ren
do tar∏o do mnie, ˝e bez te le obiek ty wu nie
mam szans na suk ces. Ale ˝e w fo to gra fii,
nie tyl ko przy rod ni czej, ale w ogó le, sta -
wia∏em pierw sze kro ki, wi´c uczy∏em si´
sam, i to na w∏asnych b∏´dach. 

Po ko lej nym okre sie wy rze czeƒ uda -
∏o si´ pójÊç krok do przo du, a by∏ nim za -
kup pierw sze go te le obiek ty wu z kon wer -
te rem. Kie dy z∏o ̋ y ∏o si´ to wszyst ko, ci´˝ -
ko by ∏o usta wiç ostroÊç – tak ciem no by -
∏o w wi zje rze. Ale na ta kim w∏a Ênie sprz´ -
cie, ko lej nej wio sny, po wsta ∏y mo je pierw -
sze, praw dzi wie przy rod ni cze, zdj´ cia dzi -
kich zwie rzàt.

Od tàd pra wie ka˝ dà wol nà chwi l´ sp´ -
dza ∏em w te re nie na ob ser wa cji, pod cho -
dze niu, bu do wa niu ukryç, po szu ki wa niu no -
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wych miejsc i te ma tów. Fa scy na cja fo to gra -
fià przy rod ni czà prze ro dzi ∏a si´ w praw dzi -
wà pa sj´, a byç mo ̋ e sta ∏o si´ tak w∏a -
Ênie dla te go, bo do brze za pa mi´ ta ∏em s∏o -
wa Lesz ka Sa wic kie go, ˝e trze ba wy ro -
biç w so bie ta kie ce chy, jak: cier pli woÊç, sta -
∏e do sko na le nie umie j´t no Êci, a tak ̋ e cià -
g∏y nie do syt i ch´ç zro bie nia jesz cze lep sze -
go uj´ cia. 

W pew nym mo men cie prze sta ∏o wy star -
czaç po ka zy wa nie zdj´ç ro dzi nie czy zna jo -
mym, a naj lep szà oka zjà do te go, ˝e by plo -
ny pierw szej fo to gra ficz nej wio sny wy -
sz∏y po za gro no ro dzin nych ju ro -
rów, by∏ kon kurs fo to gra ficz ny „¸ow ca Pol -
skie go”. Wy s∏a ∏em wi´c ze staw zdj´ç 
na ko lej nà edy cj´ kon kur su, póê niej pe∏ -
ne nie cier pli wo Êci (ja ka nie przy stoi fo to -
gra fo wi przy ro dy) ocze ki wa nie na wy ni -
ki i... wiel ka ra doÊç. W czerw co wym nu -
me rze og∏o szo no lau re atów kon kur -
su, wÊród któ rych zna la z∏em sie bie ze swo -
im pierw szym w ˝y ciu wy ró˝ nie niem. 

W rok póê niej, w tym w∏a Ênie mie -
si´cz ni ku, opu bli ko wa ∏em swo je pierw -
sze zdj´ cia z opo wia da niem. Za ch´ co -
ny pu bli ka cjà roz po czà ∏em wspó∏ pra -
c´ z in ny mi pi sma mi o te ma ty ce przy rod -
ni czej, jak: „Przy ro da Pol ska”, „Par ki Na -
ro do we”, „Las Pol ski” i tak zro dzi -
∏a si´ ko lej na pa sja – dzien ni kar stwo, któ -
ra idzie w pa rze z fo to gra fià przy rod ni -
czà przez te kil ka na Êcie ju˝ lat.

Fot. Marek Âniegoƒ

Najwa˝niejsze wyró˝nienia
zdobyte w ciàgu ostatniego

roku:

* II nagroda na Festiwalu Fotografii
Przyrodniczej „Wizje Natury”
w konkursie „Nasze Ptaki”
w kategorii „Drapie˝niki” (2006 r.).

* Dwa wyró˝nienia na Festiwalu
Fotografii Przyrodniczej „Wizje
Natury” w konkursie „Nasze Ptaki” 
w kategoriach „Drapie˝niki” 
i „Portret” (2006 r.).

* Wyró˝nienie w Ogólnopolskim
Konkursie Fotograficznym „¸owca
Polskiego” im. W∏odzimierza
Puchalskiego w kategorii „Ruch”
(2007 r.).

* III nagroda w Konkursie „Lasu
Polskiego” „Las w moim obiektywie
2006” (2007 r.).

* Nagroda Lasów Paƒstwowych im.
Adama Loreta w dziale „Sztuka”
(2007 r.).
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Na wià za nie kon tak tu z Lesz kiem K. Sa -
wic kim za owo co wa ∏o tym, ˝e w kil -
ka lat póê niej otrzy ma ∏em za pro sze -
nie na pierw szy, za ∏o ̋ y ciel ski zjazd Zwiàz -
ku Pol skich Fo to gra fów Przy ro dy, do któ -
re go na le ̋ ´ od 1995 ro ku.

Od cza su ku pie nia pierw sze go apa ra -
tu fo to gra fo wa nie przy ro dy, po dob -
nie jak u wie lu in nych ko le gów ow∏ad ni´ -
tych tà pa sjà, sta ∏o si´ spo so bem na ˝y -
cie. Po ran ki i wie czo ry sp´ dzo ne w ukry -
ciach, nie zli czo ne go dzi ny wy cze ki wa -
nia w wo dzie, b∏o cie i na mro zie sta -
∏y si´ co dzien no Êcià. Cià g∏e po szu ki wa -
nie no wych te ma tów, wy jaz dy w ró˝ -
ne, cie ka we przy rod ni czo re gio ny Pol -
ski i ta cià g∏a ch´ç zro bie nia jesz cze lep sze -
go uj´ cia nie po zwa la jà zo staç w do mu, kie -
dy pro gno zy prze po wia da jà ko lej ny po god -
ny po ra nek. Cho cia˝ nie tyl ko, bo nie jed no -
krot nie zda rza si´ rów nie˝ fo to gra fo -
waç w Ênie ̋ y cy czy pod czas desz czu, a ta -
kie wa run ki cz´ sto da jà oka zj´ do wy ko na -
nia nie po wta rzal nych uj´ç. 

Dla wie lu m∏o dych, po czàt ku jà cych fo to -
gra fów przy ro dy, naj wi´k szym ma rze -
niem jest mieç w swo im ar chi wum wszyst -
kie naj rzad sze ga tun ki, ale pa mi´ taç na le -
˝y, ˝e w ten spo sób nie raz mo ̋ e wy nik -
nàç wi´ cej szko dy ni˝ po ̋ yt ku. Cza sem do -
brze wy ko na ne, cie ka we zdj´ cie, na -
wet po spo li te go ga tun ku, mo ̋ e daç wi´ -
cej sa tys fak cji ni˝ sfo to gra fo wa nie pta ka za -
gro ̋ o ne go wy gi ni´ ciem, przy na ra ̋ e -
niu go na nie po trzeb ny stres. 

Na wy jàt ko woÊç zdj´ cia sk∏a da si´ wie -
le czyn ni ków. Cza sem o ory gi nal no Êci fo to -
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gra fii za de cy du je cie ka wa sy tu acja, udo ku -
men to wa ne na zdj´ ciu za cho wa nie zwie -
rzàt w przy pad ku spo tka nia si´ osob ni -
ków dwóch ró˝ nych ga tun ków, lub na -
wet te go sa me go ga tun ku. Nie raz o do -
brym zdj´ ciu za de cy du je oÊwie tle nie, a cza -
sem je go brak. W pew nym mo men cie oka -
zu je si´, ̋ e nie wy star cza zro bie nie ko lej ne -
go, do ku men tal ne go uj´ cia pta ka, ja kich ty -
sià ce opu bli ko wa no w ró˝ ne go ro dza -
ju atla sach i prze wod ni kach. Po szu ku je -
my uj´ç dy na micz nych, po ka zu jà cych ak -
cj´, ruch lub kli ma tycz nych, na stro jo -
wych, z mg∏à, cie ka wà ko lo ry sty kà i oÊwie -
tle niem. I ta kà w∏a Ênie fo to gra fi´ sta -
ram si´ na co dzieƒ upra wiaç. 

Te ma tem mo ich zdj´ç jest ogól nie przy -
ro da, jed nak pta ki sà tà gru pà zwie -
rzàt, któ rej nie wàt pli wie po Êwi´ cam naj -
wi´ cej uwa gi i cza su. Obec noÊç pta -
ków w ka˝ dym nie mal miej scu na sze -
go oto cze nia, bli skie sà siedz two Je zio -
ra Go cza∏ ko wic kie go, któ re jest praw dzi -
wà pta sià osto jà, jak rów nie˝ za in te re so -
wa nia or ni to lo gicz ne, to wszyst ko za de cy -
do wa ∏o o tym, ˝e pta ki sà g∏ów ny mi bo ha -
te ra mi mo ich zdj´ç. Wie lo krot nie w∏a -
Ênie dzi´ ki fo to gra fii mam wy jàt ko we oka -
zje do bar dzo bli skich spo tkaƒ z ró˝ ny -
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mi ga tun ka mi i nie po wta rzal nych ob ser -
wa cji, ja kie z pew no Êcià nie mia ∏y by miej -
sca pod czas wy pa dów w te ren tyl ko z sa -
mà lor net kà. Sie dzàc w ukry ciu, mam nie -
raz ta kie sy tu acje, ˝e pta ki, nie Êwia do -
me te go, ˝e sà ob ser wo wa ne, sia da -
jà na da chu mo jej cza tow ni, a cza sem na -
wet na wy sta jà cej os∏o nie te le obiek ty wu. 

Naj wi´k szà ra doÊç da je to, ˝e mo -
g´ na co dzieƒ pod pa try waç w ten spo -
sób przy ro d´, re je stro waç swo je spo tka -
nia przy po mo cy apa ra tu, a póê niej po dzie -
liç si´ tym, co mia ∏em oka zj´ wi -
dzieç, a co dla wie lu osób jest wr´cz nie -
mo˝ li we do za ob ser wo wa nia. W∏a -
Ênie to i ta ch´ç zro bie nia jesz cze lep sze -
go zdj´ cia, ka ̋ à ko lej ne go dnia zno wu zry -
waç si´ w Êrod ku no cy, prze je˝ d˝aç nie -
raz wie le ki lo me trów i sie dzieç wie le go -
dzin w ukry ciu, w ró˝ nych wa run kach te re -
no wych i at mos fe rycz nych. Ale w ta ki w∏a -
Ênie spo sób po wsta jà przy rod ni cze zdj´ cia.

¸u kasz ¸u ka sik
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Ju˝ wkrót ce w sprze da ̋ y wspa -
nia ∏y al bum z pra ca mi na de s∏a ny -
mi na kon kurs „Na sze Pta ki”
zawierajàcy m.in. zdj´cia ¸ukasza
¸ukasika.

– Po nad 250 stron.
– Po nad 300 fo to gra fii naj lep szych fo to -

gra fów w Pol sce.
Doskona∏y po mys∏

na pre zent!


