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LUDZIE Z PASJĄ

FOTOGRAFOWANIE 
TO MOJE HOBBY 

W FCA Poland znają go chyba wszyscy.
Od lat uwiecznia na zdjęciach

najważniejsze wydarzenia z życia tyskiego
zakładu, ale też pracowników, modele

samochodów i proces produkcyjny.
Dlatego nasz cykl artykułów 

o ludziach z pasją rozpoczynamy 
od Irka Kaźmierczaka.

Mirosława Malich, zdjęcia: Irek Kaźmierczak



Pracujesz jako fotograf w Za-
kładzie Tychy. Współpracujesz
też z naszą gazetą. Ale robienie
zdjęć pasjonuje cię także poza
pracą. W tym obszarze odno-
sisz zresztą spore sukcesy.
Ostatnim było zdobycie Grand
Prix w konkursie fotografii
sportowej.
Tak, wysłałem na konkurs fotore-
portaż składający się z 9 zdjęć, który
nazwałem „Życiówka”. Pokazuję
w nim amatorów, którzy – stając
do biegów długodystansowych
i biegnąc ramię w ramię z zawo-
dowcami – starają się uzyskać jak
najlepszy wynik. Usiłowałem uchwy-
cić ten ich wysiłek. W wojsku trochę
biegałem i wiem, ile trzeba w to
włożyć. Podziwiam tych ludzi i dla-
tego chciałem im poświęcić swój
reportaż i pokazać, że osiągnięcie
życiowego wyniku może być oku-
pione ogromnym wysiłkiem. 
Na swoim koncie masz chyba
więcej trofeów?
W sumie około 20. Ostatnio otrzy-
małem trzy nagrody. Niedawno ode-
brałem wyróżnienie za zdjęcia
z wczasów w Jastarni w konkursie
orgaznizowanym przez Towarzystwo
Przeciw Nicości, popularyzujące na
zdjęciach piękno polskiego krajob-
razu. Na początku października
wziąłem natomiast udział w konkur-
sie zorganizowanym przez Wydział
Nauk o Ziemi z Sosnowca i National
Geographic nt. zmian zachodzących
w Polsce i na Śląsku. Jedną z kate-
gorii był Śląsk dawniej i teraz.
Wysłałem na ten konkurs 4
zestawy. Np. zdjęcie
Placu Bieruta, obecnie
Baczyńskiego. Teraz
jest tam fontanna,
miejsce wypoczynku,
a kiedyś w tym miejscu

odbywały się uroczystości 1-ma-
jowe. W tym konkursie i w tej kate-
gorii zdobyłem I miejsce. W czerwcu
uczestniczyłem też w konkursie Ga-
zety Wyborczej i National Geograp-
hic o tematyce miasto. Zdobyłem
tam wyróżnienie za dwa zdjęcia pre-
zentujące Katowice. 
Która z tych nagród jest dla cie-
bie najważniejsza? 
Ta ostatnia, bo po raz pierwszy
otrzymałem Grand Prix za to, że
uchwyciłem najważniejszy moment
i nieważne, czy to jest portret czło-
wieka, zachód słońca, czy maszyna
podczas pracy. Staram się uchwycić
zawsze ten decydujący moment, tę
chwilę, która decyduje o całym zdję-
ciu. Bo ona nieraz trwa tyle co
mrugnięcie oka, a wciśnięcie spustu
migawki w odpowiednim momencie
decyduje o tym, że fotografia jest
dobra. Jednym z takich słynnych
ujęć jest zdjęcie człowieka skaczą-
cego przez kałużę i moment jego
zatrzymania się w powietrzu, zro-
bione przez Cartiera Bressona, fo-
tografika z lat 40-50 ubiegłego
wieku. 
Czy uchwycenie tego decydu-
jącego momentu jest kwestią
wprawy, umiejętności czy też
doświadczenia? 
Trzeba mieć tę wewnętrzną cieka-
wość. Jeśli nie ma się w sobie
pasji, ten moment trudno będzie
uchwycić. To jest takie wewnętrzne
napięcie, przeczucie, że zaraz się
to wydarzy i jeśli tego nie uchwycę,

to ta chwila przeminie i już nie
da się jej powtórzyć. Oczy-

wiście obecna technolo-
gia sprawia, że w ciągu
sekundy można zrobić
kilka zdjęć. Najgorzej
jest, jak zaplanuję sobie
dane ujęcie, światło faj-
nie mi oświetla sytua-

cję, a ktoś wchodzi
w kadr albo wy-

stawia rękę
ze smartfo-

nem i… wtedy ten decydujący mo-
ment niestety ucieka.
Maciek, fotograf i grafik naszej
gazety twierdzi, że o dobrym
zdjęciu decyduje odpowiednie
oświetlenie.
Oczywiście, ilość światła i jego kie-
runek padania na dany obiekt ma
bardzo duże znaczenie. Światło bu-
duje bowiem nastrój zdjęcia. Mala-
rze też operowali w swoich obra-
zach światłem, dlatego można na
przykład zrobić zdjęcie portretowe
w stylu Rembrandta, oświetlając
osobę w ¾ z góry, z jednym okiem
dobrze oświetlonym, a drugim
w półcieniu. Odpowiednie oświet-
lenie obiektu jest bardzo ważne. 
Masz swoją ulubioną porę dnia
podczas robienia zdjęć?
Tak, mówi się na nią „złota go-
dzina”. Bardzo lubię zdjęcia robione
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Na sąsiedniej
stronie:

Wczasowicze
na falochronie

w Jastarni.
U góry:

Samotna
dziewczyna

na ulicy,
z cyklu:

Katowice.
Powyżej:

Zdjęcie z serii:
„Życiówka”, 
za które Irek

otrzymał 
Grand Prix



tuż po zachodzie słońca, kiedy jest
już schowane, ale promienie sło-
neczne, zwłaszcza latem, jeszcze
oświetlają ten ogólny letni pył,
a wszystko jest otoczone takim
miękkim, bezcieniowym światłem
i staje się zjawiskowe. Ta złota go-
dzina w zasadzie trwa chwilę,
około 15 minut, ale robione wtedy
zdjęcia są bardzo ciekawe, takie
wzruszające i nastrojowe. Następnie
złota godzina przechodzi także
w fajną porę do robienia zdjęć –
gdy słońce już zaszło, niebo staje
się błękitne, jeszcze się żarzy. Zdję-
cia też są wtedy bardzo ciekawe.
Za zdjęcie robione o tej porze
w Krakowie zostałem nagrodzony
w konkursie „Polska jest piękna”. 
Z których zdjęć jesteś dumny?
Najbardziej lubię zdjęcia, które mają
odpowiednie światło i uchwycony
ten klimat. I gdy jeszcze w tym moc-
nym punkcie pojawi się człowiek…
Dlatego lubię na przykład zdjęcie
zrobione na falochronie w Jastarni
w scenerii zachodzącego słońca.
Sylwetki ludzi na tle zatoki, morza
i światło słoneczne, które iskrzy się
w wodzie… Tak, to zdjęcie jest bar-
dzo fajne. 
Czy robieniu zdjęć może towa-
rzyszyć stres?

O tak, przez głupi błąd nie zrobiłem
zdjęć papieża Franciszka w Ausch-
witz-Birkenau. Zamiast wstać
o 3.00 rano i pojechać do Krakowa,
a stamtąd autobusem udać się do
Auschwitz ze wszystkimi, próbowa-
łem się tam dostać krótszą drogą,
przez Bieruń, na własną rękę. Ale
nie zostałem przepuszczony przez
kordon policyjny, mimo że miałem
przepustkę. Wcześniej zrobiłem
zdjęcia ze spotkania papieża i pre-
zydenta Dudy na Wawelu oraz mło-
dzieży na Błoniach, ale w Auschwitz
mi się nie udało. Albo inna sytuacja,

której nie zapomnę, z czasów fil-
mów analogowych. Podczas odda-
wania filmów do wywołania w la-
boratorium osiedlowym laborantka,
która nie zdawała sobie sprawy
z tego, jak ważny jest dla mnie ten
film, potykając się, rozwinęła całą
rolkę filmu i ją naświetliła. To było
straszne!
Swoje zdjęcia prezentujesz
w Internecie…
Tak, mam konto na Instagramie,
a także stronę: https://ireneuszkaz-
mierczak.com. Zapraszam do ich
obejrzenia.
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Powyżej:
Festyn

1-majowy
w Tychach
na Placu
Bieruta,
obecnie

Baczyńskiego
(1988 r.)

Po prawej:
Papież

Franciszek
w Krakowie



Zdjęcia zakładowe można zo-
baczyć także w niektórych
miejscach w zakładzie FCA Po-
land w Tychach...
Na korytarzu w usługowcu nr 2 są
zdjęcia z wręczenia dzieciom pra-
cowników nagród za dobre wyniki
w nauce. Dużo fotografii z opisami
znajduje się także w Zakładowym
Muzeum Aut na Montażu. Jest tam
cała historia zakładu: wszystkie mo-
dele produkowane w Tychach od
1975 roku, proces ich produkcji
i zaangażowanie ludzi. Dokumen-
towanie różnych wydarzeń, a także
produkcji naszej firmy i produktu
oraz szkoleń pracowników należy
do moich zadań. Robię też zdjęcia
na przykład z prezentacji samocho-
dów na premierach prasowych lub
na targach samochodów. Kręcę
filmy instruktażowe procesu pro-
dukcyjnego, a także prezentujące
poszczególne jednostki produkcyjne
w zakładzie. Te ostatnie można
obejrzeć np. na stronie internetowej
FCA; pokazywane są również wy-
cieczkom zwiedzającym nasz zakład
– dotyczy to zwłaszcza miejsc, ta-
kich jak Lakiernia, w których nie
mogą przebywać osoby spoza jed-
nostki. Filmy te wyświetlane są
także np. podczas Family Day. 
Czy prowadzisz również archi-
wum zdjęć?
Oczywiście, wszystko jest zarchiwi-
zowane. Dawniej to były albumy
z negatywami, później je skanowa-
łem i zgrywałem na płytach CD
lub DVD. Teraz oczywiście zdjęcia
zapisuje się na dyskach. Dzięki
temu jest szybki dostęp do fotografii
historycznych. Jakiś czas temu
stworzyłem zakładkę na stronie
FCA, gdzie prezentowana jest na
zdjęciach historia poszczególnych
samochodów. Zachęcam także do
jej obejrzenia. 
Od kiedy jesteś fotografem za-
kładowym?
Od początku lat 80. Najpierw pra-
cowałem na produkcji, na Montażu.

W FSM-ie nie było wtedy fotografa,
a była potrzeba dokumentowania
wydarzeń. Więc przejąłem te obo-
wiązki. Najpierw urywałem się
z pracy, by udokumentować jakieś
wydarzenia, a po godzinach zdjęcia
te obrabiałem. Z czasem zacząłem
pracować już na cały etat. Ale foto-
grafią interesowałem się o wiele
wcześniej, już w szkole średniej.
Od 1975 roku należałem do kółka
fotograficznego, wiele godzin spę-
dzałem w ciemniach. Robienie zdjęć
to moje hobby.
Czy twoje dzieci poszły w twoje
ślady?
Starszy syn Radosław poświęcił się
fotografowaniu. Dwa lata temu za-
czął nawet studiować w Wyższej
Szkole Fotografii w Opawie. Młod-
szy, Mateusz, także trochę fotogra-
fuje i ma do tego smykałkę, ale za-
wodowo zajmuje się czymś innym. 
Co radziłbyś osobom rozpoczy-
nającym dopiero swoją przy-

godę z fotografią? Na co po-
winni zwracać uwagę?
Przede wszystkim muszą się za-
opatrzyć w miarę dobry aparat fo-
tograficzny. I nie chodzi o to, by był
drogi, ale by można było w nim wy-
łączyć elektronikę i przejść na tryb
manualny. W fotografii bowiem
warto skupić się na triadzie: czułości
filmu, szybkości migawki i przysło-
nie, bo to one decydują o jakości
zdjęcia i pozwalają prawidłowo na-
świetlić film. I wtedy my decydujemy
o tym, jakie będzie zdjęcie, a nie fo-
toshop czy jakiś inny program edy-
cyjny. Naprawdę warto wiedzieć, jak
to wykorzystać, bo wtedy możemy
liczyć na satysfakcję ze zrobionego
zdjęcia. Ważne jest też uchwycenie
tego decydującego momentu, o któ-
rym wcześniej wspominałem, dla-
tego opłaca się sięgać do rad mist-
rzów, jak np. Henri Cartier-Bresson
czy Robert Capa, którzy stawiali
podwaliny pod fotografię. 
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Spodek
Katowice 
– Zima 
(z serii

nagrodzonych
zdjęć

o tematyce
„miasto”)


