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"Super stereo w radio, zamach bombowy w Jerozolimie i to wszystko tuż za rogiem mojej pracowni! 

Każdy wypadek czy trzęsienie ziemi odbywa się nad moją głową, szyb naftowy eksplodował w okoli-

cach Gór Pieprzowych, to jest nie do zniesienia !!! 

Pod koniec mojej pracy w dzienniku współpraca ze Strażą Pożarną rozwinęła się doskonale, 

wiedziałem o każdym wypadku jaki zdarzył się w promieniu 50km, przegrzałem się, płakałem przy 

szarpaninie z pogiętą blachą i krwią – oni pytali mnie – dlaczego twoje zdjęcia są takie delikatne? 
Nie dam wam ani rozjechanych fragmentów ciała, ani twarzy topielca ku zadowoleniu gawiedzi. 

Po pogrzebie kuzyna, którego spalił hutniczy piec, pojechałem do Katowic obejrzeć aparat. Wszedłem 

do starego magazynu antyków. Zobaczyłem go między krzesłami, stał tam rozłożony i zaku-

rzony. W pierwszym odruchu chciałem się cofnąć i uciec. Pomyślałem, że jeśli za niego zapłacę, 

ostatecznie przypieczętuję swój obłęd, z drugiej strony, jeśli nie zmierzę się z nim, będę w przyszłości 

żałować.  

 Zbliżałem się do niego stopniowo, najpierw przyglądałem się długie tygodnie, chodziłem dookoła, 

przesuwałem w kolejny kąt, kiedy nasyciłem się mniejszymi aparatami, wytrawiłem pierwszą 

matówkę, spojrzałem na obraz.............tak, tak, tak właśnie chcę. 

Ucieczka w inny świat? Nie, raczej świadome odejście proporcjonalne do szybkości rozwoju techniki. 
Nie śpiesząc się, szukam pojedynczych estetycznych obrazów, które zadowolą moje zmysły. Kiedy 

pojawiają się obrazy, aparaty zostają w tle, nie skupiam się na miłości do maszyn, choć głęboko 

doceniam pracę włożoną w ich zbudowanie, precyzję i myśl.  

Uczciwość? Zadałem sobie pytanie, czy to, co robię jest uczciwe w obszarze fotografii. To pytanie 

pojawiło się we mnie po pewnej rozmowie o Fotografii - nie mam wątpliwości, spełniam warunki 

które sobie stawiam. 

Jest mi łatwiej zrobić duży ambrotyp niż pisać o sobie, nie trenuję słowa, jestem praktykiem 

i samoukiem owładniętym manią obrazu doskonałego, którego szukam; siedząc w pracowni długie 

godziny, milczę, nie szukam słów. Żyję w zamkniętym świecie. 

Moi mistrzowie już umarli; z żyjących lubię Witkina za stwarzanie fotografii od początku. 

Po raz pierwszy doświadczyłem przyjemności pokazywania swojej pracy. Każdy, kto widział płyty, 

mówił jeden przymiotnik na początku, później wpatrzony w obraz nie mówił nic, był wpatrzony 

i oglądał z lekkim uśmiechem na ustach… Odkryłem, że właśnie o to chodzi, o oglądanie, o prostą 

estetyczną fotografię nasączoną emocjami, która zamyka usta, słowa przestają być potrzebne, a jeśli 

już są wypowiadanie, to przez osoby, które w sposób naturalny są upoważnione do mówienia 

o takich sprawach. " 
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