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Warsztaty w studiu fotograficznym         

(...)Nie sposób opowiadać o fotografi w Krakowie z pominięciem Bielca – 
jednego z najstarszych atelier fotografcznych w mieście… Historia rodzinnej frmy, 
obejmująca już czwarte pokolenie, rozpoczęła się w ostatnich latach XIX wieku i 
trwa po dzień dzisiejszy. Niedawno minęło 110 lat tradycji fotografcznej w rodzinie 
Bielców. Zapoczątkował ją Wincenty Paweł Michnowski przyszły teść Pawła Bielca, 
który otworzył swój pierwszy zakład fotografczny w Brodnicy na przełomie XIX i 
XXwieku.. 
     

        

Więcej o pasjonującej historii studia można przeczytać na stronie 
http://www.bielec.art.pl/O_nas,Historia.html

http://www.bielec.art.pl/O_nas,Historia.html


   W sobotnie popłudnie 28 kwietnia 2018r  uczestniczyliśmy w warsztatach, 
które przeprowadziły dla nas Panie Bielec z BIELEC Dom Fotografii
i Malarstwa. Galeria Sztuki Studio Fotograficzne. Studio działa w Krakowie 
od 1938 roku.
   Mieliśmy szczęście posłuchać wspomnień i zobaczyć wiele starych fotografii
mówiących o historii studia.
    Poznaliśmy nie tylko najstarsze techniki obróbki czarno-białych zdjęć, np.       
retuszowanie zdjęć, nakładanie koloru, ale i archiwalne prace Pana Pawła 
Bielca: zdjęcia i prace malarskie. No i ogromne archiwum negatywów zdjęć 
bardziej i mniej znanych Krakowian.
   Mistrz Bielec najbardziej cenił fotografie czarno-białą i uważał, że jej piękno 
nigdy nie minie. I miał racje...  



Luksografia        
      

   Ale prawdziwą frajdą była praca w profesjonalnej ciemni fotograficznej. 

Uczyliśmy się pracować metodą luksografii. Jest to metoda otrzymywania 

obrazów przez odpowiednie naświetlenie materiału światłoczułego, na którym 

ułożony jest wzór, napis, itd. Z dowolnych elementów układaliśmy kompozycje 

a następnie bardzo krótko naświetlali, wywoływali i utrwalali. Efekty naszej 

pracy można zobaczyć TUTAJ

http://sp36.pl/wp-content/uploads/2018/07/Luksografia.pdf


Zdjęcia portretowe

     W sobotni ranek 26 maja wybraliśmy się na warsztat, który miał nas nauczyć, 
jak poprawnie wykonać zdjęcia portretowe. 
   W Foto-tempo, Pracowni fotograficznej na ul. Szpitalnej, która istnieje 
w Krakowie od 1948r., otrzymaliśmy ogromną porcje wiedzy, doświadczeń 
i praktyki, bo mogliśmy się uczyć i bawić zdjęciem portretowym. Modelami 
byliśmy oczywiście my sami. 
   Pan, który poprowadził dla nas fantastyczne warsztaty wiedząc, ze 
przygotowujemy się do wystawy i warsztatów fotograficznych, wypożyczył nam 
wiele swoich zbiorów - zdjęcia na szkle, negatywy, kilkadziesiąt jednorazowych 
aparatów fotograficznych, literaturę nt zdjęć portretowych. 
   
 



Nasze portrety

   I tak z zaplanowanego na godzinę spotkania, wyszliśmy po trzech godzinach 

roześmiani i zadowoleni!  

   Były to cudowanie spędzone trzy godziny i bardzo dziękujemy Panu 

prowadzącemu za poświęcony nam czas i ogromną porcję wiedzy!

Nasze zdjęcia portretowe wykonane w Pracowni fotograficznej Foto tempo

.

https://photos.app.goo.gl/CthqU9pmPQ2JRuvQ8


Prezentacja projektu 

„Zatrzymajmy ważne dla nas chwile”
Wystawa i warsztaty fotografczne

9 czerwca 2018r



Szanowni Państwo!
  Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na prezentację naszego 
projektu fotograficznego pt. "Zatrzymajmy ważne dla nas 
chwile”, która odbędzie się dniu Święta Szkoły Podstawowej 
Nr 36 w Krakowie tj. 9 czerwca 2018 r.

Efekty naszej pracy projektowej tzn. wystawę zdjęć
i warsztaty fotograficzne, będzie można zobaczyć od godz. 
10.00.
    Będzie dla nas wielką radością i satysfakcją jeśli przyjmiecie 
Państwo zaproszenie i zechcecie być, w tym ważnym dla nas dniu, 
naszymi Gośćmi.
                            Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 36 w   
Krakowie oraz Uczniowie realizujący projekt wraz z Opiekunem.



Wystawa
Stara fotografia, czyli historia naszych Bliskich zapisana na kliszy fotograficznej

W świecie zwierząt

Od wschodu do zachodu słońca

Miejsca i krajobrazy

Przyroda z bliska

Luksografia

Historia fotografii- przygotowanie Paweł Bukowiec

Fotografie-Eryk Ruta

https://photos.app.goo.gl/T5PBwuKE3n4BCBph8
https://photos.app.goo.gl/4Tkh4B9CHmM4GPB9A
https://photos.app.goo.gl/2LJyN1YwLhfZyEnY8
https://photos.app.goo.gl/vugNBx5tUjAN2o2C7
http://sp36.pl/wp-content/uploads/2018/07/Luksografia.pdf


Warsztaty

Malowanie światłem - Eryk Ruta, Maciek Pelc                               

Zdjęcia porterowe - Paweł Bukowiec i Jasiek Stawski

Wystawa starych i nowych aparatów fotograficznych – Eryk 
Ruta,właściciel kolekcji starych aparatów 

https://photos.app.goo.gl/vvYqD3fwUKYRqWTc9


Malowanie światłem

Malowanie światłem to kreatywna technika fotograficzna, która bazuje na 

długich czasach naświetlania i punktowym źródle światła.(pisanie, rysowanie 

światłem) - fotografowanie w ciemnym pomieszczeniu bądź  w plenerze przy 

długim czasie ekspozycji i wykorzystaniu niewielkich, słabych (ruchomych) 

źródeł światła latarki,żarówki, diody LED,świece itp.). 

Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy naszych Gości, którzy przyszli zobaczyć 

nasza wystawę.





Portrety



 Nasza wystawa zobacz

https://photos.app.goo.gl/EMtG61LUjVkwjYwj9


Małe kino

 Ponieważ na wystawie mogła się 
znaleźć tylko część z naszych zdjęć, 
wszystkie można było zobaczyć 
w Małym kinie.

 Goście zwiedzający wystawę mogli 
przysiąść i spokojnie obejrzeć nasze 
zdjęcia, filmy, prezentacje.

 Małe kino bardzo profesjonalnie 
poprowadził i Gościom objaśniał 
Bartek Pawelski



Grafika

Stroną graficzną naszego projektu, czyli podziękowania, plakaty 
zajmowała się najlepsza Artystka w naszej szkole, czyli Gabrysia Guzgan

Specjale podziękowania kieruje do Pani Anety Radwańskiej 
za wielką pomoc w kształtowaniu ostatecznego wyglądu wystawy 
fotograficznej. 



Podsumowanie projektu

Metoda projektu jest znakomitą formą pracy zespołowej, która uczy 
współpracy, odpowiedzialności, kompromisu w dążeniu do osiągnięcia 
wspólnego celu. 

                                     Czy nam się udało? 
Patrząc na efekty, na gratulacje i słowa uznania przekazywane przez Gości, 
mogę powiedzieć, że TAK!
Do prezentacji projektu przygotowywaliśmy się długo, bardzo solidnie, 
powstawały nowe koncepcje, rodziły coraz to nowe pomysły. 
Ale najważniejsze jest to, że temat a potem cel, który należało zrealizować 
był dziełem uczniów, pasjonatów fotografii. Nauczyciel był koordynatorem 
projektu.



Podziękowanie!

Dziękuję serdecznie całej szóstce, czyli Erykowi Rucie, Bartkowi 

Pawelskiemu, Gabrysi Guzgan, Maćkowi Pelcowi, Pawłowi Bukowcowi

i Jaśkowi Stawskiemu za udział w projekcie. Każdy dołożył do jego realizacji 

większą lub mniejsza cegiełkę. 

Szczególne podziękowania kieruje do Eryka i Bartka, którzy swoją 

odpowiedzialnością i systematycznością zdecydowali o przebiegu i ostatecznym 

kształcie projektu. 

Dziękuję również Rodzinom uczniów za ogromne zaangażowanie w tworzeniu 

wystawy fotograficznej.

    



Pasje na pokolenia?

Rodzice i Dziadkowie wskazywali, że największą wartością w tym 

przedsięwzięciu jest to, że nasza szkoła jest miejscem gdzie rodzą się i są 

prezentowane pasje, zainteresowania jej uczniów. 

Pasje przechodzą z pokolenia na pokolenie, są kultywowane i rozwijane. 

Młodzi uczą się od starszych.

Czy szkoła zatem daje możliwość dla spotkania się pasji trzech pokoleń? TAK!

                Zapraszamy zatem do wspólnej nauki i zabawy!  

  

                                    Alicja Sikora opiekun projektu, nauczyciel informatyki



Opracowanie:Alicja Sikora

Kraków, 22 czerwca 2018r
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