
Výstava fotografií členov RZESZOWKÉHO FOTOGRAFICKÉHO ZDRUŽENIA /RSF/ 

 

sumarizujúca rok 2018 predstavuje fotografie, ktoré ich autori považujú za  svoje najlepšie za 

uplynulé obdobie. Spôsob fungovania klubu umožňuje svojim spôsobom práce rozvíjať  

individuálne záujmy jeho členov a preto je aj Ročenka už tradične zbierkou veľmi rozmanitých 

fotografií. Mozaika tém, motívov, záberov, farieb, obrázkov odráža citlivosť a fotografické 

schopnosti každého z nás. Každoročná výstava je pre členov RSF predovšetkým príležitosťou 

na zdieľanie svojej fotografickej vášne, ktorú možno vyjadriť slovami Joanna Helander: 

„Zrazu som si všimol, že všetko okolo mňa je fascinujúce. Ale iba na fotografii. 

“(Rzeczpospolita “11'99 / zdroj: pl.wikiquote.org) 

Náš individuálny vývoj tvorby by nebol možný, ak by sa neuskutočnili naše spoločné aktivity  

v uplynulom roku :  

 

• zorganizovali sme 10 otvorených fotografických výletov 

• prezentovali sme 12 fotografických výstav členov a fotografov z Poľska, Ukrajiny 

  a Slovenska 

• členovia združenia sa zúčastnili plenérov na Ukrajine, v Rumunsku a Českej republike 

• zorganizovali sme workshopy: Mobile Point of View, Senior v meste, Portrét s Gregorom 

   Malinowským, Light Room Beginning a portrétový workshop s Kasiou Michno 

• zúčastnili sme sa na fotografickej kampani „Ulica“, ktorú organizovali Nadácia Aparat Caffe    

   a Rzeszowska nadácia 

• zorganizovali sme  5. ročník plenéra 

• zúčastnili sme sa XIII. Európskej noci múzeí 

• naši členovia získali mnoho ocenení na domácich a medzinárodných fotografických súťažiach 

  a získali sme hlavnú cenu na 16. ročníku súťaže Podkarpackie Photographic Confrontations 

• pokračovali sme v spolupráci s inými mimovládnymi organizáciami na dosiahnutí spoločných 

  cieľov 

 

         Agnieszka Szafirska 
 
 
 
 

Vystavujúci autori 

Mariusz Baran, Martina Bieniarz, Damian Bobrowicz, Bernard Buczek, Lidia Dyło, Sławomir 

Fornal, Paulina Gałuszka, Wiesław Gargała, Sławomir Gibała, Tomasz Iwaszek, Paweł 

Jakubowski, Ewa Jeżowska – Charchut, Katarzyna Jopek, Stanisław Karcz, Małgorzata 

Korzec, Tomasz Kudasik, Alina Kufedchuk, Estera Kulawska, Agnieszka Leja 
Andrzej Leja, Agnieszka Mac Uchman, Mirosław Maciąg, Marcin Maj, Jarosław Mazur, 

Katarzyna Michno, Zuzanna Nykiel, Rafał Orłowski, Jacek Owsiak, Patrycja Pitra 

Jerzy Skiba, Agnieszka Szafirska, Jan Szczepański, Zdzisław Świeca – członek honorowy 
RSF, Anna Trojnar, Katarzyna Warańska, Janusz Witowicz – ZPAF, członek honorowy RSF 

Alicja Wysocka, Artur Wysocki, Klaudia Zagórska, Maciej Zdun 

 


