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Pamiątkowy album fotograficzny, ze zbiorowej wystawy fotograficznej członków 
Sopockiego Klubu Fotograficznego. Wystawa zawierała zdjęcia wykonane w 
różnych technikach fotograficznych i na różne tematy. W ten sposób postanow-
iliśmy odzwierciedlić różnorodność osób tworzących nasz klub. Fotografie odd-
ają obraz naszemu światopoglądowi, ukazują to co jest dla nas ważne i to na co 
kierujemy obiektyw. Przez pryzmat obiektywu chcemy pokazać ludziom świat i 
zwrócić ich uwagę na otaczające nas piękno.

Wystawa zawierała 75 zdjęć 25 członków Sopockiego Klubu Fotograficznego. 
Zdjęcia kolorowe i czarno-białe, od krajobrazów, przez fotografię uliczną, aż po 
portrety. Innymi słowy tak by każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. 

Gospodarzem i współorganizatorem wystawy była Miejska Biblioteka Publicz-
na w Sopocie, filia Broadway w Sopocie. 
 
Wystawa trwała od 6 września do 4 października 2019 r. W trakcie trwan-
ia wystawy zorganizowaliśmy 3 wydarzenia. Wernisaż, spotkanie autorskie i 
zakończenie wystawy. Reportaże i filmy z tych wydarzeń są dostępne na stronie 
internetowej. Dodatkowo stworzyliśmy wirtualną galerię w której można nadal 
oglądać naszą wystawę. 

Zapraszamy na stronę: moment.studiopcf.com 

Na stronie znajdują się linki do wszystkich publikacji, 
oraz kontakt do autorów fotografii.

https://moment.studiopcf.com
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Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla wszystkich odwiedzających wystawę, 
oraz dla członków za udział w wystawie. Szczególne podziękowania 

dla osób, które pomogły w przygotowaniu wystawy, 
wykonanie reportaży i filmów, 

oraz 

Karolinie Osowskiej, z biblioteki Broadway za inicjatywę 
i udostępnienie przestrzeni na wystawę.
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[$] Część wystawców sprzedaje swoje prace w celu ich zakupienia, można skontaktować się 
z w/w osobami indywidualnie i ustalić szczegóły zamówienia. Kontakt z osobami które 
nie podały linków do swoich stron via Sopocki Klub Fotograficzny: skf@studiopcf.com



Sopocki Klub Fotograficzny • Oddział PTTK Sopot
Jest to klub fotograficzny łączący ludzi fascynujących 
się fotografią i podróżami z akcentem na fotografię. 

Klub jest otwarty dla wszystkich na dowolnym 
poziomie fotograficznym i wysokiej kulturze osobistej. 

Sopocki Klub Fotograficzny (SKF) to miejsce 
w którym łączy ludzi wspólna pasja.

Zapraszamy:
skf.studiopcf.com
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