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Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Archeologia Fotografii za rok 2016 

1. Fundacja Archeologia Fotografii
2. Zarejestrowana: ul. Filtrowa 77/82 Warszawa 02-032
3. Siedziba: ul. Andersa 13, klatka VII, domofon 112, 00-159
4. Nr KRS: 0000309776,
5. REGON: 141511240
6. Zarząd: Karolina Puchała-Rojek – prezeska,
Marta Szymańska - wiceprezeska
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I. Szczegółowy opis realizacji celów statutowych:

1. Działalność wystawiennicza:

1.a. wystawy w siedzibie Fundacjim ul. Andersa 13, klatka VII,  
Warszawa

a) Maria Chrząszczowa „Nowa Warszawa”
4.12.2015-15.01.2016

Mrówkowce, korytarzowce i hotele dla samotnych - Maria Chrząszczowa w latach 
60. i 70. dokumentowała Śródmieście, Bielany i Żoliborz. Zdjęcia otoczonych 
pustymi działkami osiedli i bloków wciśniętych w ocalałą po wojnie tkankę miejską, 
to wyjątkowa dokumentacja rozwoju stolicy. Chrząszczową interesowały przede 
wszystkim nowopowstające osiedla mieszkaniowe. Widać konsekwentną pracę 
dokumentalistki, która stara się pokazać wybrane obiekty w sposób jak najdo-
kładniejszy. Na tych zdjęciach rzadko pojawiają się ludzie, Chrząszczową bardziej 
interesuje sama architektura niż toczące się miejskie życie. Część z tych prac po-
wstała prawdopodobnie jako materiał pomocniczy dla wykładowców i studentów 
architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie Chrząszczowa prowadziła pracownię 
fotografii. Tłumaczyłoby to powtarzalność kadrów, wielokrotne próby sfotogra-
fowania jednego bloku z kilku punktów widzenia. I choć większość zdjęć ma cha-
rakter czystej dokumentacji, która prawdopodobnie miała funkcję służebną, to 
jednak wśród tego zbioru znajdziemy także kadry bardziej osobiste. 

b) Eugeniusz Wilczyk „Kartki z niewydanego albumu”
24.06.2016-29.07.2016
kurator: Wojciech Wilczyk

Eugeniusz Wilczyk zaczął fotografować krakowski Kazimierz pod koniec lat pięć-
dziesiątych. Moment, w którym zdecydował się na robienie zdjęć, to czas gdy w 
dawnej krakowskiej dzielnicy żydowskiej zaczynają następować zmiany. Pojawia-
ją się nowe budynki, uporządkowaniu ulega cmentarz przy Synagodze Remuch, 
remontowana jest Synagoga Stara. Ponieważ autor urodził się przed wojną i 
wychował na pobliskich Grzegórzkach, wspomniane prace modernizacyjne nie 
mogły ujść jego uwadze, więc chwycił za aparat fotograficzny, aby zarejestrować 
krajobraz zapamiętany z dzieciństwa. Robiąc zdjęcia Kazimierza na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, Eugeniusz Wilczyk poruszał się po terenie 
dobrze mu znanym, niegdyś gęsto zaludnionym i gwarnym, a teraz pomimo obec-
ności nowych lokatorów, pozostającym jak gdyby w stanie pustki i zawieszenia, co 
doskonale widać na jego fotografiach.
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c) „LUX”, Karolina Breguła, Magda Hueckel, Przemek Dzienis, Szymon Rogiński, 
w ramach Warsaw Gallery Weekend
24.09-14.10.2016 
kuratorka projektu: Marta Przybyło-Ibadullajev

Wystawa „LUX" kontynuowała ideę projektów, w ramach których zaprasza do 
współpracy zapraszamy współczesnych artystów, by sprowokować do namysłu 
teoretycznego nad zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia historii i praktyki 
fotograficznej. W pokazywanych po raz pierwszy zdjęciach i filmie artyści: Karolina 
Breguła, Przemek Dzienis, Magda Hueckel i Szymon Rogiński wzięli na warsztat 
różnorodne aspekty związane z problematyką światła i jego związku z istotą foto-
grafii.

Wystawa i książka są współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Wystawę technologicznie wsparła firma Canon.

    
d) Antonina Gugała, “Fotograf warszawski”
 7-18 grudnia 2016
    
“Fotograf warszawski” to projekt dokumentalny ukazujący różne aspekty dzia-
łalności stołecznych zakładów fotograficznych. Antonina Gugała badała ślady 
obecności fotografów-rzemieślników w przestrzeni miasta. Zebrany materiał 
posłużył za punkt wyjścia dla rozpoznania funkcji społecznych pełnionych przez 
fotografów-rzemieślników oraz analizy języka jakim posługują się oni w komunika-
cji z otoczeniem. Autorka sporządziła dokumentację witryn ponad osiemdziesięciu 
zakładów fotograficznych współcześnie działających na terenie Warszawy. Pod-
stawową motywacją do podjęcia tego działania była chęć zachowania pamięci o 
miejscach powszechnie kojarzonych z fotografią. Zrealizowany materiał unaocz-
nia obecność zakładów fotograficznych w przestrzeni miasta oraz zwraca uwagę 
na język wizualny, jakim posługują się fotografowie-rzemieślnicy w celu zwrócenia 
uwagi przechodniów. Kolejnym elementem wystawy był zbiór „zdjęć do dyplomu” 
wykonanych przez stołecznych fotografów. Autorka zleciła wykonanie swojego 
portretu fotografom we wszystkich udokumentowanych zakładach. Istotnym 
warunkiem tego eksperymentu było całkowite przeniesienie odpowiedzialności za 
ostateczny kształt zdjęć w ręce fotografów-rzemieślników. Pozyskana w ten sposób 
kolekcja wizerunków autorki pozwala odkryć społeczno-kulturowe kody rządzące 
fotografią rzemieślniczą.
Projekt Fotograf Warszawski realizowany jest w ramach Stypendium Artystycznego 
m.st. Warszawy.



1.b. Wystawy poza siedzibą Fundacji

Wojciech Zamecznik, “Foto-graficznie”
29.01-24.04.2016
miejsce: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 00-916 War-
szawa
kuratorki wystawy: Karolina Puchała-Rojek, Karolina Ziębińska-Lewandowska 
Fundacja Archeologia Fotografii była partnerem wystawy

Wojciech Zamecznik – jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły 
plakatu to postać wielowymiarowa, lecz nadal nieznana. Fundacja Archeologia 
Fotografii od 2012 roku zajmuje się odkrywaniem i opracowaniem archiwum, jakie 
po sobie pozostawił. Pozwala to na coraz pełniejsze poznanie tej niezwykłej twór-
czości. Był wszechstronnym artystą, aktywnym przez dwie dekady od zakończe-
nia II wojny światowej. Zostawił po sobie niezwykle bogate archiwum wypełnione 
projektami nie tylko plakatów i aranżacji wystaw, ale także: scenografii, czołówek 
filmów, układów graficznych książek i czasopism, okładek płyt i kalendarzy, projek-
tów stoisk na międzynarodowych targach przemysłowych, mebli, strojów teatral-
nych oraz nagraniami filmowymi i tysiącami fotografii. Zamecznik, posługujący się 
sprawnie językiem awangardy, potrafił swoje eksperymenty przełożyć na sztukę 
użytkową, która była jego domeną, zachowując jednocześnie niezwykłą kreatyw-
ność przede wszystkim w sferze fotografii. Wystawa jest pierwszym od trzydziestu 
lat tak obszernym pokazem monograficznym poświęconym Wojciechowi Zamecz-
nikowi. Koncentruje się na zależnościach pomiędzy jego pasją dla fotografii a 
projektowaniem graficznym. Na pokaz składa się ponad 300 obiektów: makiet 
projektów graficznych, fotografii, druków, dokumentów, a także dwa filmy — ani-
mowany “Italia ‘61” zrealizowany przez Wojciecha Zamecznika i Jana Lenicę oraz 
“Dom na głowie” w reżyserii Adama Palenty, zmontowany z taśm rodzinnych za-
rejestrowanych przez artystę. Sytuując w centrum obserwację świata i zaintereso-
wanie możliwościami fotografii, wystawa prezentuje projekty graficzne i realizacje 
filmowe, daje wgląd w archiwum i pokazuje m.in. tajniki warsztatu grafika przeło-
mu lat 50. i 60.
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b) Wojciech Zamecznik, “La Photographie sous toutes ses formes” 
20.09.2016-08.01.2017
miejsce: wystawa w Musée de l'Elysée w Lozannie
kuratorka: Anne Lacoste, we współpracy z Karoliną Puchałą-Rojek, 
wsparcie organizacyjne: Ewa Jadacka.    
Fundacja Archeologia Fotografii jest współorganizatorem wystawy.

W dniu 20 września 2016 roku w jednym z najważniejszych europejskich muzeów 
fotograficznych otwarta została monograficzna wystawa Wojciecha Zamecznika, 
przygotowana we współpracy z Fundacją Archeologia Fotografii.
Na ekspozycji można zobaczyć prawie 200 obiektów: autorskich odbitek, makiet 
plakatów i okładek płyt, szkiców, płyt graficznych oraz filmów. Wystawa, będąca 
kolejnym krokiem odkrywania twórczości Wojciecha Zamecznika dzięki opracowa-
niu jego archiwum przez Fundację Archeologia Fotografii, pokazuje jak Zamecznik 
nieustannie poszukiwał i przekraczał granice medium fotograficznego. Odkrywa 
jego zainteresowanie ruchem, szybkością, kolorem ale też układami form graficz-
nych i abstrakcyjnych. Systematyzuje też jego zainteresowania w zakresie czystej, 
nieprzetworzonej fotografii. Dzięki kuratorce wystawy, Anne Lacoste, która poło-
żyła nacisk na uniwersalny i aktualny charakter sztuki Zamecznika, jego twórczość 
została usytuowana w kontekście europejskiej i światowej historii fotografii.

c) “Żywe archiwa”, Aneta Grzeszykowska, Dorota Buczkowska, Jakub Certowicz, 
Paweł Szypulski
28.04-20.05.2016 

miejsce: Sala Kisielewskiego, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, Warszawa
kuratorka: Marta Szymańska, współpraca Karolina Puchała-Rojek
Aneta Grzeszykowska, Dorota Buczkowska, Paweł Szypulski i Jakub Certowicz za-
prezentują nowe projekty, które są efektem rezydencji artystycznych w norweskich 
archiwach fotograficznych oraz pracy ze zbiorem Fundacji Archeologia Fotografii.
Wystawa jest próbą alternatywnego spojrzenia na archiwa fotograficzne. Prace, 
które powstały w wyniku działań artystów ze zbiorami partnerskich instytucji trak-
tują archiwum jako przestrzeń niedopowiedzianych historii i jako punkt wyjścia do 
krytycznej i ironicznej refleksji.
Wystawa zrealizowana w ramach projektu “Długie życie fotografii”.Wsparcie udzie-
lone ze środków funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii 
oraz środków krajowych.



W
ys

ta
wa

 Ż
yw

e 
ar

ch
iw

a,
 fo

t. 
Sł

aw
om

ir 
Ka

sp
er



Za
m

ec
zn

ik
 w

 L
oz

an
ni

e,
  f

ot
. G

re
go

ry
 C

ol
la

vi
ni



2. Działalność wydawnicza:

a) Zofia Chomętowska “Albumy fotografki”
    
Red. Karolina Puchała-Rojek (część: Entuzjastka 1912–1935,  
część: Emigrantka 1946–1981)
Red. Anna Kotańska, Anna Topolska  
(część: Profesjonalistka 1936–1944,  
część: Dokumentalistka 1945)
Teksty: Joanny Łuba, Ewelina Lasota,  
Karolina Ziębińska-Lewandowska, Tomasz Ferenca 
Redaktor prowadząca: Małgorzata Mycielska
Projekt graficzny i skład: Anna Piwowar
Redakcja i korekta: Julia Odnous
Zestawienie osób: Joanna Popiołek
Indeks miejsc: Małgorzata Mycielska
Skany i retusz: Dorota Pracka, Maciej Turczyniak
Łącznie 440 stron (4 części), 170 x 235 mm, 
oprawa miękka, druk duotone, 
wersja językowa: polska
Wydawcy: Muzeum Warszawy, Fundacja Archeologia Fotografii
Warszawa 2016
Nakład: 1500 egz.

b) Dorota Buczkowska “Rok w sanatorium / Praktyczny  
poradnik przetrwania burzy uczuciowej nad wodą”

Redakcja merytoryczna: Karolina Puchała-Rojek
Teksty: Anna Theiss, Iwona Kurz 
Projekt graficzny: Poważne Studio 
Tekst: Jakub Śwircz
Tłumaczenie: Kinga Stańczuk
Redakcja językowa i korekta:  
Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz
Tłumaczenie: translateria.pl 
Druk: Argraf
Wersja językowa polsko-angielska 
Rok wydania 2016 

 



c) Jakub Certowicz “Inwentarz”

Redakcja merytoryczna:  
Karolina Puchała-Rojek
Tekst: Jakub Śwircz
Tłumaczenie: Kinga Stańczuk
Redakcja językowa i korekta:  
Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz
Tłumaczenie: translateria.pl 
Druk: Argraf
Wersja językowa: polsko-angielska 
Rok wydania 2016 
Wydrukowano na papierze:  Munken Volume White 130 g/m2, 
Cyclus Offset 70 g/m2

d) Aneta Grzeszykowska, Bez tytułu 

Redakcja merytoryczna: 
Karolina Puchała-Rojek
Tekst: Agata Araszkiewicz
Projekt graficzny: Poważne studio
Wersja językowa: polsko-angielska
Wydrukowano na papierze: 
Munken Linx 150 g/m2

e)  LUX

Koncepcja i projekt graficzny: Marta Przybyło-Ibadullajev
Esej: Jörg Colberg
Opisy z zakresu fizyki: Jan Anderman
Wstęp: Marta Przybyło-Ibadullajev
Komentarze autorskie do prac: Karolina Breguła,  
Jakub Certowicz, Magda Hueckel, Agnieszka Rayss,  
Szymon Rogiński, Wojciech Wilczyk.
Konsultacje merytoryczne: Karolina Puchała-Rojek,  
Marta Szymańska
Redakcja językowa, korekta: Julia Odnous
Tłumaczenie: Translateria.pl, Kinga Stańczuk
Ilość stron: 200 stron, dodatkowa wkładka z cytatami 34 strony
fotografie: 80
Wersja językowa polsko-angielska



f) Wojciech Zamecznik “Photograpy in all its forms”  
(współpraca przy wydawnictwie) 

Koncepcja/redakcja: Anne Lacoste
Teksty: Anne Lacoste, Tatyana Franck, Karolina Puchała-Rojek, 
Agnieszka Szewczyk, Karolina Ziębińska-Lewandowska
Projekt graficzny: Studio Marie Lusa
Tłumaczenie: Krzysztof Rowiński, Frédérique Destribats
Wersja językowa: angielska
Okładka: twarda
Wydawca: Editions Noir sur Blanc / Musée de l’Elysée
Ilość stron: 208
Ponad 200 fotografii
Wymiary: 28 x 21,5 x 2 cm



3. Opracowanie archiwów fotograficznych / projekt Wirtualne Muzeum Fotografii

W listopadzie 2016 roku zamknięty został projekt digitalizacji i udostępnienia 
odbitek fotograficznych ze zbiorów Zofii Chomętowskiej współfinansowany przez 
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Projekt zakładał opracowanie i udostępnienie 2800 fotografii w ogromnej więk-
szości pochodzących z okresu 1928-1946, wykonanych na Polesiu, ale też w Warsza-
wie i innych miastach Polski. Cały ten zbiór został nie tylko zdigitalizowany, ale też 
starannie opisany. Do najciekawszych należy dokumentacja zniszczonej Warszawy, 
pałace przedwojennej Polski, fotografie z Zakopanego z lat 1938-1939.

Oddzielny zbiór to prywatne zdjęcia Chomętowskiej z podróży po przedwojennej 
Europie oraz Tunezji, z których najwcześniejsze pochodzą z drugiej dekady XX w. 
Wiele z tych zdjęć to jedyna istniejąca dokumentacja zniszczonej w czasie II wojny 
architektury.
Projekt ten pozwolił na udostępnienie on-line 99% archiwum Chomętowskiej.
Wszystkie odbitki zostały udostępnione w bazie on-line. 

b) W 2016 roku Fundacja rozpoczęła realizację wieloletniego projektu pt.: “Wir-
tualne muzeum fotografii digitalizacja i udostępnienie zbiorów polskich twórców 
fotografii”. Projekt jest realizowany, dzięki wsparciu z dotacji Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Zadanie polega na stworzeniu portalu: wirtualnego muzeum zbiorów fotograficz-
nych z różnych instytucji. Portal, obok funkcji bazy online będzie posiadał polsko-
-angielskie,
edukacyjne ścieżki tematyczne z zakresu historii i teorii fotografii, dostępne dla 
osób z dysfunkcjami (poziom AA), dostępne również w formie aplikacji mobilnej. 
Poprzez wirtualne muzeum zostanie udostępnionych bezpłatnie 22200 nowych 
obiektów z 5 instytucji (w ramach projektu zdigitalizowanych, opisanych i przepa-
kowanych będzie w
sumie 22900 obiektów), 7 artystów w tym m. in.: W. Zamecznika, Zdebiaka, Jar-
nuszkiewiczów. Dodatkowo w wirtualnym muzeum znajdą się również zbiory 
opracowane w poprzednich latach przez wnioskodawcę (35 tys. skanów z lat 
2008-2016). Ponadto stworzone będzie stanowisko do reprodukcji fotograficznej, 
wydrukowane zostaną foldery promujące opracowane zbiory (2400 szt.), konser-
wacji
poddanych będzie 100 obiektów.

W ramach projektu w 2016 roku zrealizowano następujące działania:
- powstało stanowisko do reprodukcji fotograficznej. Technika ta pozwala na 



digitalizowanie materiałów transparentnych (negatywy, slajdy, szklane klisze) oraz 
nietransparentnych (odbitki fotograficzne, wydruki, albumy, rysunki, mapy) w spo-
sób szybki i bezpieczny dla digitalizowanego materiału. Zakupiono aparat Canon 
EOS 5DS R wraz z profesjonalnymi obiektywami, który zapewnia wyjątkowo wysoką 
rozdzielczość i jakość reprodukcji. Możliwe jest również fotografowanie obiektów 
przestrzennych czego nie da się wykonać za pomocą klasycznego skanera pła-
skiego.

Fundacja rozpoczęła opracowanie nowych archiwów: Jana Jastrzębskiego oraz 
Antoniego Zdebiaka; rozpoczęto porządkowanie i digitalizację obu archiwów
Fundacja rozpoczęła współpracę z galerią Pola Magnetyczne (w ramach współ-
pracy digitalizowane i opracowywane są zbiory A. i J.Jarnuszkiewiczów), ze Sto-
warzyszeniem Dokumentalistów “Droga” (w ramach współpracy digitalizowane 
i opracowywane są zbiory Mariana Musiała), Fundacją dla Fotografii i Filmu (w 
ramach współpracy digitalizowane i opracowywane są zbiory anonimowego 
fotografa z Katowic), Żydowskim Instytutem Historycznym (w ramach współpracy 
digitalizowane i opracowywane są zbiory autorów anonimowych)
Kontynuowano również digitalizację archiwum Wojciecha Zamecznika.

W sumie zdigitalizowano 2700 obiektów, na które składały się negatywy czarno-
-białe, kolorowe, slajdy oraz odbitki czarno-białe.

Rozpoczęto prace programistyczne i graficzne Wirtualnego Muzeum Fotografii. 



4. Długie życie fotografii
    
Od stycznia do kwietnia 2016 roku Fundacja zrealizowała projekt pt. „Długie życie 
fotografii”. Projekt powstał przy współpracy z 4 norweskimi partnerami, sfinanso-
wany został ze środków funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i 
Norwegii oraz środków krajowych MKiDN. FAF była liderem projektu i pomysłodaw-
cą wszystkich wydarzeń wchodzących w skład projektu.
Na projekt złożyło się kilka elementów o charakterze artystycznym i edukacyjnym, 
przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Wspólnym punktem wszystkich wy-
darzeń były archiwa fotograficzne. Projekt prezentował całościowy proces pracy 
nad archiwum fotograficznym: od uporządkowania, poprzez przepakowanie, kon-
serwację, rozpoznanie, digitalizację, udostępnienie i upowszechnienie. Pracownicy 
fundacji uczestniczyli w kilkunastu działaniach edukacyjnych, których celem było 
podniesienie
kompetencji zawodowych w dziedzinie digitalizacji i opracowania archiwum foto-
graficznego. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

Kwerendy i badania nad kolekcjami instytucji partnerskich
Trzy seminaria warsztatowe dla grupy profesjonalistów dotyczące: identyfikacji i 
ochrony materiałów negatywowych oraz kolekcji fotograficznych (przygotowane 
przy współpracy z Preus Museum w Norwegii) oraz digitalizacji materiałów barw-
nych (przygotowane przez jedno z najważniejszych europejskich centrów zajmują-
cych się badaniem nad tym tematem, przy Uniwersytecie w Gjovik w Norwegii)
16 wizyt studyjnych dla grupy profesjonalistów do centrów zajmujących się archi-
wami fotograficznymi (m.in. Fotomuseum Rotterdam, Museum of Photography in 
Berlin)
Ekspertyzy konserwatorskie w 3 instytucjach partnerskich
4 filmy edukacyjne dotyczące prostych sposobów ochrony domowych archiwów 
fotograficznych, przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców
4 rezydencje artystyczne, których efektem były 4 nowe projekty inspirowane foto-
grafia archiwalną
Wystawa (oraz towarzyszące jej 3 publikacje i spotkania autorskie; artyści:Aneta 
Grzeszykowska, Dorota Buczkowska, Paweł Szypulski i Jakub Certowicz)
Dwudniowe szkolenie z zakresu konserwacji, archiwizacji, digitalizacji i opracowa-
nia archiwum fotograficznego, przeznaczone dla pracowników polskich instytucji 
posiadających własne zbiory.

partnerzy:

Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa (www.faf.org.pl) / Telemark Museum, Skien, Norwegia 

(telemarkmuseum.no) / Sogn og Fjordane Fylkesarkivet, Liekanger, Norwegia (www.sfj.no)/ University 

College Gjøvik, Norwegia (http://english.hig.no/)

County Archive of Oppland, Lillehamer, Norwegia (http://www.oppland.no/fagomrader/fylkesarkivet/)

 Wsparcie udzielone ze środków funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii 

oraz środków krajowych.
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5. Wybrane spotkania 

a) Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi; spotkanie wokół książki Zofia Cho-
mętowska. Albumy fotografki, w spotkaniu wzięła udział Karolina Puchała-Rojek, 
prowadzenie Paweł Szypulski, termin: 11.06.2016, Łódź

b) Festiwal Literatury w Berlinie; Karolina Puchała-Rojek wzięła udział w spo-
tkaniu dotyczącym literacko-fotograficznego projektu pt. “Walizka” termin: 
10.09.2016 http://www.dw.com/pl/der-koffer-walizka-na-festiwalu-literatury-w-
berlinie/a-19537270

c) X-Print - międzynarodowy festiwal dedykowany książkom fotograficznym w 
Poznaniu. Podczas festiwalu Karolina Puchała-Rojek i Marta Przybyło-Ibadullajev 
opowiedziały o działalności wydawniczej Fundacji (wykład pt.: Jak robimy książki 
w fundacji Archeologia Fotografii: inspiracje, założenia, realizacje; termin: 19-
20.11.2016 http://pix.house/xprint/)

d) Spotkanie wokół archiwum Tadeusza Różewicza 
10.12.2016 Karolina Puchała-Rojek i Marta Szymańska wzięły udział w spotkaniu 
grupy roboczej, którego celem było rozpoczęcie pracy nad wystawą opartą o 
archiwum Tadeusza Różewicza, które znajdują się w posiadaniu  Muzeum Pana 
Tadeusza (Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Spotkanie odbyło się 10 grudnia 2016 roku w Muzeum Pana Tadeusza (Rynek 6, 
Wrocław).

e) Warszawskie Targi Książki Artystycznej, spotkanie wokół książki Wojciech Za-
mecznik “Foto-graficznie”, w spotkaniu wzięła udział Karolina Puchała-Rojek; 
grudzień 2016



6. Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W dniach 8-16.10.2016 zrealizowano cykl warsztatów dla dzieci “Widzi-mi-się”. Były 
to warsztaty i wydarzenia dla dzieci oraz dla dzieci i rodziców, których głównym 
tematem było czytanie fotografii. W warsztatach wzięło udział 80 osób. Projekt 
zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Warszawy. Warsztaty przeznaczone były dla 
dzieci 5-8
oraz 8-10 lat. Wydarzenia (gra terenowa oraz widowisko narracyjne) dla
dzieci i rodziców. Podstawą do pracy na warsztatach były zdjęcia historyczne z 
archiwów FAF.

Podczas gry miejskiej „Na ratunek redaktorom” uczestnicy wcielili się w rolę goń-
ców gazety „Archeolog warszawski”. Wędrowali po Śródmieściu w poszukiwaniu 
fotografii, które „wywiało” z redakcji, szukali w terenie miejsc utrwalonych na kliszy 
i porównali je z tym, co można tam zastać obecnie, poszukali na fotografiach 
szczegółów, które zazwyczaj umykają oglądającemu. Dzięki temu poznali odra-
dzającą się po wojnie Warszawę. Trasa gry to stała się pretekstem do wyruszenia w 
podróż przez historię polskiej fotografii i historię miasta. „Wywołujemy słowa. Foto-
grafia i opowieść” to widowisko narracyjne dla dzieci i dorosłych, podczas którego 
opowiadaczki z Grupy Studnia O. stworzyły improwizowane historie inspirowane 
zdjęciami Zofii
Chomętowskiej i zaprosiły uczestników spotkania do wspólnego oglądania starych 
fotografii. Sprawdziły, jakie historie można „wywołać ze zdjęć” i jak to się dzieje, że 
zdjęcia z nienaszego albumu rodzinnego łączą się z przygodami naszego życia i 
historiami, które znamy? 

W programie znalazła się także seria warsztatów dla dzieci w różnych grupach 
wiekowych (od 5 do 10 lat). „Domowe historie z chmurką”, „Obrazy i opowieści” 
oraz „Fotostory” to zajęcia, podczas których uczestnicy odkryli historie utrwalone 
w starych kadrach. Warsztaty prowadzone były w oparciu o elementy pedagogi-
ki planu daltońskiego – metody rozwijającej w dziecku autonomię i umiejętność 
współpracy. Dzieci przygotowały własne albumy, stworzyły opowieści, poszukały 
skojarzeń, uważnie
przyjrzały się sfotografowanym postacią. Stare zdjęcia stały się pretekstem do 
wspólnej, kreatywnej zabawy. Z kolei podczas zajęć „Laboratorium światła, czyli 
jak powstają zdjęcia” prowadzonych przez Macieja Jeziorka dzieci zdobyły pod-
stawową wiedzę z zakresu budowy aparatów fotograficznych, roli światła w two-
rzeniu obrazu oraz informacji dotyczących najistotniejszych wynalazków i momen-
tów w historii fotografii.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Paris Photo Aperture Foundation PhotoBook Award 2016 w kategorii najlepszy ka-
talog do wystawy fotograficznej dla „Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie” wyda-
ny przez Fundację Archeologia Fotografii został nagrodzony w konkursie 
Paris Photo Aperture Foundation PhotoBook Award to najważniejsza nagroda 
dla książek fotograficznych. Przyznawana jest w 3 kategoriach: najlepsza książka 
fotograficzna, pierwsza książka fotograficzna oraz katalog do wystawy. W jury 
tegorocznej nagrody zasiadali m.in.: Christoph Wiesner (Artistic Director, Paris Pho-
to), Lesley A. Martin (Creative Director of the Aperture Foundation book program 
and The PhotoBook Review), Ann-Christin Bertrand (Curator, C/O Berlin). Katalog 
„Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie” został doceniony za elegancką formę, która 
prezentuje zebrany materiał w sposób prosty i dostępny. (www.parisphoto.com; 
aperture.org)
2.  I miejsce w plebiscycie Fotopolis w kategorii Publikacja roku dla: Zofia Chomę-
towska, “Albumy fotografki” (670 głosów) 
W plebiscycie nominowana była także książka “Wojciech Zamecznik. Foto-graficz-
nie” oraz wystawa “Żywe archiwa”
3. Fotograficzna Publikacja Roku - wyróżnienie dla najlepszych książek 2015 dla  
„Emulsji” redakcja i projekt graficzny Marta Przybyło-Ibadullajev

4. Najważniejsze książki o sztuce w 2016 roku portalu Culture.pl 
wśród wybranych publikacji znalazły się: Zofia Chomętowska, “Albumy fotografki” 
oraz Wojciech Zamecznik. “Foto-graficznie” (http://culture.pl/pl/artykul/najwazniej-
sze-ksiazki-o-sztuce-w-2016-roku)

5. Print Control 5. Best printed matter from Poland. 
 Wyróżnione książki: “Wojciech Zamecznik. Foto-graficznie”, 
Zofia Chomętowska, “Albumy fotografki” i “Emulsja”



FUNDACJA
ARCHEOLOGIA FOTOGBAfB

Filtrowa 77 / 82, 02-032 Wlf*§8WS
NIP: 118-196-36-58, KRS: 00003W74

(pieczqtka organizacji)

I. Wplywy:

Zal^cznik nr 1 do ogloszenia

Warszawa, dn. 25.03.2017

Informacja finansowa z dzialalnosci za rok 2016

Wyszczegolnienie Zrodlo Kwota

1. Dotacje/granty: Minister Finansow - Um. NR 17d/II/2013/PL09
,4)lugie Zycie Fotografii"
MKiDN - Um. NR 17d/II/2013/PL09 ,,Dlugie
Zycie Fotografii"

NDAP - Um. NR DIGIT-5/2016
U.M.ST.WARSZAWY - KU/128/16 Widzi mi
si£
MKiDN - Um. NR 09688/15/FPK/DWZ
MKiDN - Um. NR 02178/16/FPK/ZNGS
MKiDN - Um. NR 10944/16/FPK/DMP
MNiSzW -Um. NR 1149/P-DUN/2015 WIDOK

786 398,10

87377,56

69 600,00

15 000,00
46 000,00
45 600,00

108 000,00
48 000,00

2. Wplaty uczestnikow:

3. Skladki
czlonkowskie:

4. Sponsorzy:
DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE
Osoby flzyczne 49 825,00

5. Inne(jakie?) Rachunki - prowadzenie warsztatow na
zlecenie, sprzedaz ksiqzek, sprzedaz reprintow,
digitalizacja na zlecenie (osoby prywatne,
stowarzyszenia)

136 165,28

RAZEM: 1 391 965,94

FUNDACJA
ARCHEOLOGIA FOTOGRAFH

Filtrowa 77 / 82, 02-032 Warszawa
NIP: 118-196-36-58, KRS: 0000309776



II. Wydatki:

L
P-
1.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

8.

9,

Rodzaj wydatkow

Wynagrodzenia brutto, w tym:
a) osobowe (etaty: 2 osoby)
b) za umowy zlecenia, o dzielo, honoraria (tlumaczenia, opisy fotografii,

konserwacja makiet, projekty graficzne):

Narzuty od wynagrodzen umow o prac§ (ZUS, FP):

Oplaty za lokal - czynsz, woda, ogrzewanie, wywoz smieci (ZGN):

Oplaty eksploatacyjne: energia (RWE), solid

Oplaty za telefon stacjonamy i komorkowy, Internet, hosting strony
internetowej i bazy on-line,, :

Koszty druku publikacji

Koszty wyposazenia, napraw, remontow, itp.:

Pozostale koszty realizacji projektow:
Dtugie Zycie Fotografii
FORMA
WIDOK
LOZANNA
NDAP
LUX(wtymdruk)
Widzi mi si?
Digitalizacja (w tym srodki trwale - sprz^t do digitalizacji 47.858,75)

Pozostale koszty dzialalnosci:
- Koszty obslugi kredytu

RAZEM

Kwota

40 286,64
593 475,05

36 519,35

23 639,75

3 817,61

3 643,10

29 107,52

830 895,99
633919,32

29 107,07
5108,19
12903,21
50 075,34
34 889,33

5 104,13
59 789,40

9 804,09

1 575 006,71

/OSlarolijaa Puc|iaia-5^ek /f

^4^sZ^
odpisy i pieczqtki osob uprawnionych

do reprezentowania wnioskodawcy)

FUNDACJA
ARCHEOLOGIA FOTOGRAFfi

Filtrowa 77 / 82, 02-032 Warszawa
NIP: 118-196-36-58. KRS: 00003CW776

pogotowferacliaiiicswe*! Sp. * «M».
Kjnie, ttL WsudsWego*. 05-805 Qttfc*!

Klaudia Zdunek


