
Zapraszamy do GOK 
 
Zajęcia  fotograficzne 

prowadzone  przez Annę 
Marcinkowską skierowane są 
do dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Na warsztatach 
uczestnicy zapoznają się z 
teoretycznymi podstawami 
fotografii, obsługi sprzętu , 
poznają tajniki obróbki foto-
graficznej. Ale przede wszys-
tkim uczą się patrzeć. Pani 
Ania każdy cykl szkoleniowy 
rozpoczyna od prezentacji 
możliwości jakie daje camera 
obscura. Ten najprostszy 
sprzęt, wbrew  pozorom, stwa-
rza szerokie pole do popisu i 
ma trudną do przecenienia 
wartość edukacyjną. Każdy 
przygotowuje swoją camerę 
sam. Wybiera puszkę, wierci 
otwór, a potem uczy się robić 
nią zdjęcia. Taka zabawa ma 
jeszcze inny walor – uczy, że 
liczne otaczające nas przed-
mioty użytkowe mogą mieć 
swoje „drugie życie” . 
Zazwyczaj puszki wykorzys-
tuje się, tak jak i inne aparaty, 

do robienia zdjęć we wnętrzu i 
w plenerach. Te wycieczki są 
okazją do ponownego „odkry-
wania” - wydawałoby się, że 
znanej – okolicy, zintegrowa-
nia grupy, często stanowią też 
pretekst do nieskrępowanej 
zabawy. Zdjęcia wykonywane 
przy tej okazji są unikatowe, 
niepowtarzalne. Adepci foto-
grafii mają się przekonać, że 
fotografowanie to nie tylko 
naciskanie migawki, ale akt 
twórczy. Uczą się odpowie-
dzialności za to co i jak robią, 
bo tu nie można zepsutego 
ujęcia po prostu wymazać. 
Każde niedbalstwo, niedo-
kładność, każdy błąd to 
zepsute zdjęcie, zmarnowany 
papier, zaprzepaszczony wysi-
łek. Camera obscura uczy pa-
trzeć i widzieć inaczej, rozwija 
kreatywność, wrażliwość, my-
ślenie. Po takich doświad-
czeniach inaczej traktuje się 
aparat fotograficzny – nawet 
cyfrowy.  
 Potem  przychodzi 
czas na korzystanie z moż-
liwości jakie daje fotografia 

analogowa. Uczestnicy zajęć 
uczą się obsługi aparatów i 
wykorzystywania wszelkich 
możliwości jakie daje opero-
wanie czasem naświetlania, 
przesłoną, odległością. Bardzo 
ciekawe jest fotografowanie 
obiektów w ruchu. Szczególne 
zafascynowanie powodują 
próby fotografowania obiek-
tów świetlnych. Wtedy w całej 
pełni dociera do wszystkich 
treść powiedzenia: fotografia 
to malowanie światłem. 
Zazwyczaj w tym momencie 
zaczyna się docenianie 
możliwości jakie daje 
fotografia czarno – biała. 
Człowiek zaczyna odkrywać 
na nowo wszystkie odcienie 
jakie mieszczą się pomiędzy 
najjaśniejszą jasnością a 
najczarniejszą czernią.         
 Instruktorka wielo-
krotnie powtarza swoim pod-
opiecznym, że zdjęcia robią 
ludzie a nie aparaty. Wiele 
czasu i wysiłku wkłada w to, 
żeby odkrywać niezwykłość 
rzeczy zwyczajnych i pozna-
wać to co ukryte w tym co 

znane. Temu służą liczne 
wycieczki i spacery po okoli-
cy. Korzystając z różnych apa-
ratów fotografujący starają się 
uzyskać różnorodne obrazy 
tych samych miejsc, przed-
miotów, budynków, urządzeń.   
 Ostatnim stopniem 
wtajemniczenia jest umiejęt-
ność praktycznej obróbki zdjęć 
w ciemni fotograficznej. Od-
powiednio przeszkoleni otrzy-
mują odzież ochronną i… 
mogą poczuć się trochę tak, 
jak starodawni alchemicy. 
Obserwowanie tajemniczego 
procesu, kiedy na papierze 
światłoczułym pojawia się 
stopniowo wywoływany obraz 
daje niezapomniane wrażenie. 
Wówczas naprawdę wszyscy 
czują się prawdziwymi twór-
cami.   
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Gdzie zastała Pana wiado-
mość o wygranej w wybo-
rach i jaka była pierwsza re-
akcja? 
Byłem w domu. Siedzieliśmy 
z rodziną i czekaliśmy na in-
formacje o wynikach.  W pew-
nym momencie zadzwonił te-
lefon od znajomych, w któ-
rym poinformowali o wygra-
nej. Czy była euforia?  Nazwał 
bym to raczej umiarkowanym 
optymizmem, ponieważ od sa-
mego początku kampanii przy-
gotowany byłem na wyzwania, 
które na mnie czekają po 
objęciu stanowiska Wójta. Nie 
było czasu na świętowanie 
sukcesu. Trzeba było od razu 
wziąć się ostro do pracy. Nie 
ukrywam, że byłem bardzo już 
zmęczony kampanią wybor-
czą, w która włożyłem bardzo 
dużo energii. Chciałbym po-
dziękować szczególnie żonie, 
która wspierała mnie w czasie 
kampanii oraz bratu, który po-
mógł mi przejmując obowiązki 
związane z prowadzeniem fir-
my. 
Jakie były pierwsze chwile w 
na stanowisku Wójta i jakie 
były pierwsze decyzje jakie 

Pan podjął? 
Pierwsze chwile były bardzo 
miłe. Zostałem bardzo życz-
liwie przywitany przez pra-
cowników Urzędu Gminy.  
Gdy zasiadłem w swoim fotelu 
przystąpiłem od razu do pracy. 
Już wcześniej sporządziłem 
sobie harmonogram prac i za-
poznałem się z najpilniejszymi 
sprawami, więc od pierwszego 
dnia mogłem przejść do dzia-
łania, nie marnując czasu na 
zapoznawanie się z procedu-
rami i sprawami czekającymi 
na rozpatrzenie. Zależy mi na 
jak najlepszych relacjach z 
pracownikami Urzędu Gminy. 
Będę jednak wymagać su-
miennej i efektywnej pracy, by 
założone cele udało się zre-
alizować. Wśród pierwszych 
decyzji, które podjąłem, była 
kwestia finansowania i przebu-
dowy sieci wodno-kanalizacyj-
nej. 
Jakie widzi Pan główne 
szanse dla rozwoju naszej 
gminy? 
Zdecydowanie rozwój ekono-
miczno-gospodarczy oraz po-
prawa jakości infrastruktury 
drogowej. Chcę ściągać do 
naszej gminy jak największą 
ilość przedsiębiorców oraz fir-
my, które ulokują tutaj swój 

kapitał. Będą zatrudniać na-
szych mieszkańców oraz  ge-
nerować podatki spływające 
do gminnej kasy. Nie tylko 
chcę to robić, ale już jestem w 
trakcie zaawansowanych roz-
mów z podmiotami gospodar-
czymi, które chcą w naszej 
gminie kupić kilka hektarów 
ziemi pod swoją działalność. 
Mam też zamiar skutecznie 
oddziaływać na Zarząd Dróg 
Powiatowych, tak  by potrzeby 
naszej gminy w kwestii re-
montu dróg były wreszcie 
poważnie brane pod uwagę na 
szczeblu powiatu. 
Czy doświadczenie z  prowa-
dzenia firmy wykorzysta Pan 
podczas pracy na stanowisku 
Wójta? 
Zdecydowanie tak. Jestem 
zwolennikiem menadżerskiego 
zarządzania. Chcę wykorzys-
tać wszystkie płaszczyzny 
jakie daje nam samorząd, oraz 
myśleć wielowymiarowo w 
kwestiach pozyskiwania no-
wych źródeł dochodów dla 
budżetu gminy. Trzeba kłaść 
nacisk na promocję wizerunku 
gminy, tak by stała się atrak-
cyjna w oczach inwestorów 
oraz mieszkańców ościennych 
gmin. Ludzie, którzy zastana-
wiają się nad miejscem do 

osiedlenia muszą wiedzieć, że 
Tarnów Opolski to przyjazna 
pełna zieleni gmina, uloko-
wana blisko miasta woje-
wódzkiego, oraz głównych 
arterii komunikacyjnych. Trze-
ba wykorzystać nasze atuty. 
Chcę by osiedlali się u nas 
nowi mieszkańcy, bo to oni 
napędzają lokalną koniunktu-
rę. Kupują w miejscowym 
sklepie, idą do miejscowego 
fryzjera, korzystają z usług 
miejscowych firm. Postaram 
się również wykorzystać doś-
wiadczenie ościennych gmin 
w realizacjach projektów, 
dzięki którym gminy te się 
rozwijają. 
Jakie wiąże Pan nadzieje z 
związku z objęciem funkcji 
Wójta Gminy? 
Nie lubię mówić o gruszkach 
na wierzbie, bo jestem realistą.  
Wierzę jednak silnie w to, że 
mieszkańcy naszej gminy będą 
zadowoleni z tego jak się tutaj 
żyje, będą dumni ze swojej 
gminy,  a ludzie z ościennych 
miejscowości będą nam tego 
zazdrościć. Na pewno nie 
będzie to łatwe, ale będę pra-
cował z pełnym zaangażo-
waniem by cel ten osiągnąć.  
 


