Plenerowe Warsztaty Fotograficzne 2017 w
Koluszkach dobiegły końca
Zakończyły się bezpłatne warsztaty fotograficzne, zorganizowane przez stowarzyszenie „Mroga”,
których tematem była „Promocja i upowszechnianie walorów wsi ziemi łódzkiej”. Zajęcia prowadził
wykładowca i prodziekan wydziału operatorskiego PWSTiTV w Łodzi, Tomasz Komorowski.
W sumie w 5 edycjach warsztatów wzięło udział 50 osób. Zajęcia odbywały się z Mania Studio w
Koluszkach oraz w plenerze. W sumie uczestnicy warsztatów odwiedzili i sfotografowali wiejskie
pejzaże w Lisowicach, Rogowie, Parowach Janinowskich, Dąbrówce Dużej, Małczewie, Kolonii
Gałkówek, Adamowie, Popniu, Rochnie, Kazimierzowie, Stamirowicach, Stefanowie, Leosinie,
Rewicy Szlacheckiej, Rewicy Królewskiej. Byli także na terenie skansenu w Nagawkach i nad
Zalewem Batorówka.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, najciekawsze prace uczestników warsztatów znajdą się w
albumie poświęconym walorom wsi ziemi łódzkiej. Stowarzyszenie „Mroga” zachęca także do wzięcia
udziału w konkursie na najciekawsze prace fotograficzne uczestników warsztatów na facebookowym
profilu stowarzyszenia . Zdobywca I miejsca otrzyma aparat fotograficzny, nagrodą za drugie miejsce
będzie statyw i karta pamięci do aparatu fotograficznego. Karta pamięci wraz z albumem do zdjęć, to
nagroda za III miejsce w konkursie. W warsztatach mogły wziąć osoby będące zarówno
początkującymi pasjonatami fotografowania, jak również bardziej zaawansowani. W ostatni dzień
zajęć, plenerowe plany pokrzyżowała nieco pogoda, niemniej wykorzystaliśmy kilka godzin bez
deszczu na fotografowanie pięknych, jesiennych części arboretum w Rogowie. Po zakończeniu tej
części warsztatów, dalsze zajęcia odbywały się, jak zawsze, w Mania Studio w Koluszkach.
O opinię na temat warsztatów poprosiłem jedną z uczestniczek.
-Wiedza, z jaką się wraca z warsztatów do rzeczywistości sprawia, że postrzegany świat inaczej,
jesteśmy bardziej wrażliwi na otaczające nas piękno. Mając nowe a zarazem proste wskazówki od
prowadzącego pana Tomka można zrobić zaskakujące zdjęcia. Teraz już wiem, co mam robić dalej bo
warsztaty bardzo mnie zainspirował. Chociaż byłam pierwszy raz, to bardzo miło mnie zaskoczyły.
Dziękuję Agnieszce za możliwość uczestnictwa w warsztatach fotograficznych oraz wszystkim
uczestnikom za spędzony czas, mimo naszej dzisiejszej pogody- powiedziała Małgorzata Kunka,
uczestniczka warsztatów.

