
   

Trocki rejonowy Odział Związku Polaków na Litwie 

 

 

 we współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” zapraszają na międzynarodowe warsztaty 

fotograficzne pt. „Spuścizna Polaków” w dniach 14‒18 listopada w Trokach (Litwa) 

 

W programie – zapoznanie się dziedzictwem historyczno-kulturowym wielonarodowych Trok, szczypta teorii fotografii 

i zajęcia w plenerze. Na warsztatach zmierzymy się z kilkoma wybranymi tematami fotograficznymi (głównie: architektura, 

krajobraz, elementy fotografii studyjnej i fotografii kulinarnej), poznamy tajniki obróbki zdjęć i przygotowania wystawy. 

Zajęcia poprowadzą: 

❖ Bartosz Frątczak ‒ o fotografii mówi, że jest wycinaniem rzeczywistości „nie można objąć świata, ale można go 

wyciąć. Fragment po fragmencie. Najlepiej razem z metafizycznym sensem”. Urodzony w 1987 roku w 

Stargardzie, a od kilku lat mieszkający w Wilnie. Fotograf, bibliotekarz, filozof oraz nauczyciel. 

 Swoje umiejętności doskonalił w Szczecińskim Towarzystwie Fotograficznym.  

Wystawy indywidualne: portrety „Bez Maski”, pejzaże „Wybrzeża Bałtyku”, esej „Szczecińscy wspinacze”, 

fotografii teatralnej „bliżej emocji” oraz esej o dziedzictwie Żydów na Litwie „Nie -istniejące”. 

 

❖ Paweł Wądołowski ‒ fotograf, dziennikarz radiowy. Zdjęcia reporterskie robi od 1996 roku, kiedy rozpoczął 

współpracę z Gazetą Współczesną. Później przez wiele lat pracował jako fotograf dla dzienników i tygodników.  

Od ponad 20 lat robi także zdjęcia na jednym z największych festiwali muzycznych na świecie,  

Woodstock Festival Poland (obecnie Pol'And'Rock Festival). W pracy fotografuje zwykłych ludzi, ale także premierów i 

prezydentów. Współpracuje z lokalnym biurem Miss Polski jako fotograf. 

 

❖ Piotr Barbachowski ‒ dziennikarz radiowo-telewizyjny i fotograf z wieloletnim stażem. Zajmuje się się 

głównie fotografią eventową, koncertową oraz reklamową.  

Od wielu lat fotograf Woodstock Festival Poland (obecnie Pol'And'Rock Festival) 

 

Organizatorzy gwarantują program edukacyjny, noclegi, wyżywienie. Sprzęt fotograficzny, komputery z programem do 

obróbki zdjęć uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.  

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 listopada pod adres Trakai2018@gmail.com 

Zapraszamy pasjonatów fotografii powyżej 18 roku życia, z Litwy, Polski, Łotwy, Białorusi, Czech, Ukrainy. 

 Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność otrzymanych zgłoszeń. 

Wpisowe – 40 Euro. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy. 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. 
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