
P odczas konferencji „Obraz czy wizja wia-

ta – fotograÞ a w przestrzeni kulturowej”, 

zorganizowanej na Wydziale Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii UW, po raz pierwszy 

spotkali si  badacze fotograÞ i z ca ej Polski. 

Tematy, które podejmowano, dotyczy y dzisiej-

szej roli i funkcji fotograÞ i zarówno w nowych, 

jak i w tradycyjnych mediach oraz w obszarach 

pozamedialnego komunikowania kulturowego. 

Dwudniowa konferencja pozwoli a przypo-

mnie  oraz przybli y  dokonania i osi gni cia 

Pracowni FotograÞ i Prasowej dawnego Insty-

tutu Dziennikarstwa UW i dzia aj cej obecnie 

Katedry FotograÞ i i Genologii Dziennikarskiej, 

kszta c cych studentów na poziomie akademic-

kim od blisko 50 lat. Jubileusz okaza  si  do-

br  okazj  do wymiany do wiadcze  w kwestii 

form, metod i mo liwo ci jako ciowego na-

uczania m odych adeptów fotograÞ i.

Referaty koncentrowa y si  wokó  nast pu-

j cych zagadnie : 

• FotograÞ a w projekcie graÞ cznym gazety. 

Relacja fotograÞ a–tekst w prasie.

• Dzia ania na zbiorach archiwów fotograÞ cz-

nych – reinterpretacje czy kreacje historii.

• Zjawisko migracji zdj  mi dzy mediami 

tradycyjnymi a spo eczno ciowymi.

• Innowacyjne technologie tworzenia i prze-

kazu fotograÞ i w nowych mediach.

• FotograÞ a z podró y a fotograÞ a podró ni-

cza. Co oznacza dzisiaj by  fotografem-po-

dró nikiem.

• FotograÞ czna wizja wiata w pozamedialnej 

przestrzeni publicznej.

• Oryginalne formy wykorzystania fotograÞ i 

w ksi ce.

• Formy, cele i efekty edukacji fotograÞ cznej.

Grono ekspertów reprezentowali naukowcy 

z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwer-

sytetu Humanistycznospo ecznego SWPS, Uni-

wersytetu Warszawskiego, Szko y G ównej Go-

spodarstwa Wiejskiego, Akademii Sztuk Pi k-

nych w Warszawie, Uniwersytetu Papieskiego 

Jana Paw a II w Krakowie, Uniwersytetu Marii 

Curie-Sk odowskiej, Uniwersytetu w Bia ym-

stoku, Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wy-

szy skiego, Akademii Sztuk Pi knych w odzi, 

Muzeum Historii FotograÞ i oraz Uniwersytetu 

Jagiello skiego. 

Konferencj  otworzy  prof. dr hab. Janusz 

W. Adamowski, dziekan Wydzia u Dzienni-

karstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, a nast pnie przekaza  mikrofon 

i g os dr. hab. Andrzejowi Kozie owi, kierow-

nikowi Katedry FotograÞ i i Genologii Dzien-

nikarskiej. Profesor Kozie  przedstawi  blisko 

pó  wieku dzia a  dydaktycznych w dziedzinie 

fotograÞ i na sto ecznej uczelni, przypominaj c, 

e specjalizacja fotograÞ czna pojawi a si  tu po 

raz pierwszy w 1989 roku jako dwuletnia ofer-

ta dydaktyczna w ramach pi cioletnich studiów 

w Instytucie Dziennikarstwa UW. Dopiero pó -

niej powsta a Pracownia FotograÞ i Prasowej, 

która po kilkunastu latach rozbudowywania 
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i udoskonalania zosta a przekszta cona w 2007 

roku w Pracowni  FotograÞ i Prasowej, Rekla-

mowej i Wydawniczej. Pracownia dzia a a w ra-

mach nowo utworzonej trzyletniej specjalno ci 

fotograÞ cznej, a jej kontynuacj  jest Katedra 

FotograÞ i i Genologii Dziennikarskiej WDIB, 

która kszta ci w trybie pi cioletnim. Jako ojców 

za o ycieli specjalizacji fotograÞ cznej profe-

sor Kozie  wymieni  p. redaktora Zbigniewa 

Z otnickiego oraz mgr Ann  Zapolsk -Downar, 

przypomnia  te  nazwiska kolejnych kierowni-

ków Pracowni FotograÞ i Prasowej, Reklamowej 

i Wydawniczej, a obecnie Katedry FotograÞ i 

i Genologii Dziennikarskiej. Byli nimi, oprócz 

wspomnianego ju  redaktora Z otnickiego, dr 

hab. prof. UW Wies aw Sonczyk i prof. dr hab. 

Kazimierz Wolny-Zmorzy ski. 

Podczas dwudniowej konferencji odby y si  

trzy sesje plenarne oraz cztery sesje panelowe 

w oddzielnych sekcjach tematycznych. Wyst -

pienia zaproszonych ekspertów by y wielow t-

kowe. Dotyczy y zarówno teoretycznych, jak 

i teoretyczno-praktycznych aspektów funkcjo-

nowania fotograÞ i jako medium. 

W trakcie pierwszej sesji plenarnej zagad-

nienie FotograÞ e i ich znaczenie poruszy a dr 

hab. Marianna Micha owska. Prof. dr hab. Jerzy 

Olek podj  temat ró norodno ci fotosfery, za  

prof. dr hab. Jacek Sobczak omówi  wybrane 

przyk ady orzecznictwa polskich s dów w kon-

tek cie fotograÞ i. Druga sesja plenarna rozpo-

cz a si  od wyst pienia prof. dr hab. Roberta 

Cie laka: Pisa  i/czy pokazywa ? O mo liwych 

interferencjach w informowaniu s owem i obra-

zem w prasie wspó czesnej. Referat wyg oszo-

ny przez dr hab. Agnieszk  Kampk  dotyczy  

znaczenia symboli narodowych na podstawie 

analizy ok adek tygodników „WSieci”, „Do 

Rzeczy”, „Polityka”, „Wprost” i „Newsweek”. 

Po nim dr Marek Knap w wyst pieniu Radical 

crop. Niepokój, b d i podgl danie fotograÞ i 

edytorskiej zilustrowa  praktyczne podej cie 

w projektowaniu graÞ cznym prasy. T  sesj  

plenarn  zamkn  jej prowadz cy, prof. Wolny-

-Zmorzy ski, omawiaj c fotograÞ czne do-

wiadczenia reportera Ryszarda Kapu ci skie-

go podczas jego pobytów w Afryce.  

Sesje panelowe pierwszego dnia konfe-

rencji zosta y uporz dkowane wokó  dwóch 

zagadnie : fotograÞ i prasowej i pozaprasowej 

roli fotograÞ i. W pierwszej mgr Marek M. Be-

rezowski podj  temat Ograniczenia fotograÞ i 

prasowej. Zagadnienie Miejsce i funkcje foto-

graÞ i prasowej w paratek cie. Analiza genealo-

giczna tygodników opinii omówi  mgr Marek 

Kasiak. Dr Ewa Modrzejewska wyg osi a refe-

rat FotograÞ a w wizualnej informacji – rekone-

sans badawczy. Panel zako czy o wyst pienie 

dwóch badaczek – dr hab. prof. UKSW Moniki 

Przybysz i mgr Karoliny O tarzewskiej, które 

przedstawi y wyniki analiz dotycz ce obecno ci 

i dzia alno ci polityków w najbardziej dzi  roz-

poznawalnym fotograÞ cznym social medium, 

jakim jest Instagram. 

Drug  sesj  panelow  otworzy o wyst pie-

nie dr Doroty Narewskiej pt. FotograÞ czna wi-

zja wiata teologa w pozamedialnych obszarach 

komunikowania kulturowego. Po niej temat Pej-

za  spo eczny – narracja fotograÞ i podj a mgr 

Kaja Kurczuk. Mgr Monika Janusz-Lorkowska 

mówi a o fotograÞ i w kontek cie ilustracji i li-

teratury kierowanej do najm odszych w refera-

cie zatytu owanym Realizm kontra bajkowo . 

FotograÞ a jako ilustracja w ksi ce dla dzieci. 

W tym panelu pojawi o si  zagadnienie doty-

cz ce fotograÞ i w social mediach. Referat Foto-

graÞ e z ycia cyfrowych nomadów na portalach 

spo eczno ciowych. Czym s  i co przedstawia-

j ? wyg osi a mgr Klaudia Rosi ska. Pierwsz  

sesj  panelow  prowadzi  mgr Andrzej Zyg-

muntowicz (UW), drug  – dr hab. Agnieszka 

Kampka (SGGW). 

Drugi dzie  konferencji rozpocz a sesja 

plenarna, której przewodniczy  prof. dr hab. 

Robert Cie lak. Wyst pienie dr hab. prof. ASP 

Zbigniewa Tomaszczuka, zatytu owane Ksi -

ka fotograÞ czna w promocji miasta na przyk a-

dzie „Kolekcji wrzesi skiej”, by o po czeniem 

praktycznych do wiadcze  i teoretycznej ana-

lizy projektu. Kolejny referat pt. Wywo ywanie 
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pami ci – rola fotograÞ i w kompozycji „Fa -

szerzy pieprzu” Moniki Sznajderman wyg osi a 

dr hab. Magdalena Piechota. Dr hab. Tadeusz 

Kononiuk podj  szerokie zagadnienie Prawdy 

obrazu. To wyst pienie by o szczególnie go-

r co omawiane podczas dyskusji prelegentów 

i s uchaczy zaplanowanej na zako czenie sesji. 

Sesja panelowa prowadzona przez dr. Paw a 

aka by a najbardziej zró nicowana tematycz-

nie. Dr Micha  Jakubowicz wyg osi  referat Pu-

bliczne algorytmy fotograÞ i. Kolejne wyst pie-

nie dotyczy o tematu FotograÞ a jako ekwiwalent 

poj cia. Tu dr Wojciech Sternak odniós  si  do 

teorii Villema Flussera prezentowanej w tek cie 

FotograÞ a jako deÞ niowanie. Mgr Katarzy-

na Choroma ska poruszy a temat Fascynuj -

cy wiat antynomii, za  mgr Konrad Kultys na 

podstawie wybranych przyk adów podj  zagad-

nienie Zapis czy kreacja – k t widzenia kamery 

a narracja w fotograÞ i politycznej Federacji Ro-

syjskiej. Jako ostatnia wyst pi a mgr Nadia Issa 

z tematem Cinemagraph – obraz „o ywiony” 

a intermedialno  medium fotograÞ i.

Ostatni  w tym dniu, czwart  sesj  panelow  

prowadzon  przez prof. Kozie a rozpocz  st. ku-

stosz Andrzej Rybicki z Muzeum Historii Foto-

graÞ i w Krakowie, wyg aszaj c referat Wystawa 

„Niepodleg o  sfotografowana”, reinterpreta-

cja fotograÞ i dokumentalnej. Z drugim odczytem 

wyst pi a mgr Dorota Stolarska, która mówi a 

o zmaganiach z histori  i to asmo ci  oraz wyko-

rzystaniu fotograÞ i archiwalnych w pracach Indre 

Serpytyte i Miki Nitadori. Jak o ywi  archiwa, 

czyli praca ze zbiorami fotograÞ cznymi w kon-

tek cie dzia a  i praktyk artystycznych to temat, 

który w kontek cie naukowym i praktycznym 

podj a mgr Monika Szewczyk-Wittek. Kolejny 

referat, który wyg osi y dr Magdalena Banaszkie-

wicz i mgr Anna Duda, pt. Apokalipsa w perspek-

tywie – fotograÞ a jako wiadectwo Czarnobyla, 

równie  dotyczy  archiwów fotograÞ cznych, ale 

mówi  przede wszystkim o ich roli dokumentacyj-

nej. Panel zamkn a licencjuszka Karolina Zaj c 

tematem Pami , wiwiÞ kacja, mortyÞ kacja, so-

bowtór – fotograÞ czne metafory Bernda Stieglera 

w wierszach polskich poetów wspó czesnych.

W efekcie z tej niezwykle bogatej tematycz-

nie konferencji powstanie publikacja ksi ko-

wa. W planach organizatorów s  kolejne wy-

darzenia, w tym konferencje, które, zgodnie 

z efektami dyskusji podsumowuj cej, s  nie 

tylko konieczne dla poszerzania wiedzy i mo -

liwo ci wspólnej, badawczej analizy fotograÞ i 

jako medium. Wa nym celem planowanych 

przedsi wzi  jest tak e integracja badaczy 

i naukowców oraz stworzenie przestrzeni do 

dalszych dyskusji i nadanie impulsu kolejnym 

poszukiwaniom naukowym.


