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Rok 2022 ustanowiono rokiem Marii Konopnickiej. W ra-
mach działania Sopockiego Klubu Fotograficznego, pos-
tanowiliśmy znaleźć inspirację z twórczości Konopnickiej 
i stworzyć na tej podstawie zdjęcia. Jako inspirację wy-

braliśmy publikacje Kwiaty i Poezje (rok. wyd. 1883), oraz 
Kwiaty i Pieśni (rok wyd. 1890). Obie książki zawierają na 
jednej stronie kwiaty na drugiej tekst. Fotograficznie sk-

upiliśmy się na kwiatach.

Kwiaty sfotografowane w różnym świetle z unikatową per-
spektywą są podobne do poezji, która może budzić różne 

emocje i być traktowana bardzo odmiennie na indywidual-
nym poziomie dla każdego człowieka. 

Zachęcamy do okrywania głębi zamiast w słowach, to w 
obrazach odkrywających kwiatowe makro światy mało 

dostępne dla człowieka bez dodatkowych instrumentów. 
Życzymy Ci pięknych odkryć i fantastycznie spędzonego 

czasu na eksplorowaniu piękna kwiatów.

Album jest specjalną publikacją wydaną w dniu 
180 urodzin Marii Konopnickiej 23 maja 2022. 

Publikacja zawiera 196 zdjęć 16 fotografów działających w 
Sopockim Klubie Fotograficznym, którzy podjęli się 

realizacji projektu fotograficznego opartego na technice 
makro fotografii.

Publikacja jest także zapowiedzią wystawy fotograficznej Kol-
or, która odbędzie się we wrześniu 2022 roku. 

Fotografie prezentowane na wystawie to rodzime kwiaty 
w kolorowej odsłonie. 

Więcej informacji na stronie internetowej: 
skf.edu.pl 

https://skf.edu.pl
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Osoby biorące udział w publikacji Kwiaty:

Aleksandra Wietek 
facebook.com/Aleksandra-Wietek-Fotografia

Anna Michalak 
instagram.com/annamichalakfotografia

Anna Mikians
www.instagram.com/aniamikians

Iva Pas
instagram.com/ivapas

Kamila Gałka 
instagram.com/kamczatkas

Lidia Krzesińska 
facebook.com/Foto-Migawka

Magdalena Majchrzakowska 
magdaslow.flog.pl

Magdalena Malottke
instagram.com/magdamalottke

Małgorzata Szymańska
gosiula.flog.pl

Mariusz Zarzycki
share.gurushots.com/JvTRevyVLJ85VmL88

Monika Jędrzejczak
facebook.com/Monika-Jędrzejczak-Photography-103582217065594

Monika Zabłotna
share.gurushots.com/z1q4kMGRQVJGbXrU8

Natalia Żmudzińska 
instagram.com/nataliazmudzinska

Piotr Cwiklinski 
studiopcf.com

Piotr Giebułtowski
facebook.com/profile.php?id=100024524990788

Wiesław Sadowski 
instagram.com/wiesiek_grzesiek

Aktywne linki i więcej informacji o wystawie fotograficznej
znajduj się na stronie internetowej: skf.edu.pl

Fotografia na przedniej okładce: Anna Michalak
Fotografia na tylnej okładce: Lidia Krzesińska
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