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Na Toruńskich Spacerach 
Fotograficznych nikt
nikogo nie rozlicza z tego, 
czy fotografuje nikonem, 
canonem czy… nokią.  
A niedzielny pstrykacz 
zrobi nieraz ciekawsze 
zdjęcia niż profesjonalista 
czy artysta dyplomowany

Spacerologia  
z obiektywem  
w tle

W jedną z sobót maja 2010 roku pod pomnikiem Artylerzystów 
na toruńskim placu Zwycięstwa zgromadziło się kilka osób. 
Zamiast okolicznościowych wieńców w dłoniach dzierżyli 

aparaty fotograficzne różnych kolorów, wielkości i marek. Pogoda
dopisała. Popołudniowe słońce subtelnie prześwitywało przez chmu-
ry, tworząc to, co fotografowie zwykli nazywać „naturalnym softbo-
xem”. Po odczekaniu zwyczajowego kwadransa, w przeciągu które-
go do ekipy dołączyły jeszcze dwie osoby, zapadła szybka decyzja. 
Gdzie idziemy? Jakubskie Przedmieście! I w ten sposób rozpoczęła 
się nasza historia.

Idea spacerów fotograficznych znana jest już w świecie od kilku
lat. W październiku odbędzie się czwarty Photo Walk, podczas któ-
rego w wielu krajach amatorzy utrwalania świata na tradycyjnych 
błonach światłoczułych i matrycach cyfrowych wyruszą na łowy.  
W Polsce coraz częściej otwierają się też dla fotografów odizolowa-
ne na co dzień miejsca w rodzaju zajezdni tramwajowych, starych 
fabryk, bocznic kolejowych. Zasadą takich spotkań jest otwarcie się 
na różne kategorie ludzi — angażują się profesjonaliści, domorośli 
lub dyplomowani artyści, a przede wszystkim tzw. niedzielni pstry-
kacze, często przychodzący z całymi rodzinami. I nigdy nie ma pew-
ności, czy Hania pracująca w biurze nie zrobi swoją kieszonkową 
głupawką ciekawszego zdjęcia niż pewny siebie Grzesiek, fotograf 
ślubny z najdroższym obiektywem, czy też Czesiek po ASP, lansują-
cy się przedpotopową maszyną na szerokie klisze. Bardzo często to 
właśnie Hania wróci do domu z najlepszymi kadrami.

Utrwaliła się zasada — spotykamy się w pierwszą sobotę każdego 
miesiąca. Wybieramy wcześniej obszar miasta, który bierzemy na 
ruszt. Początkowo na TSF przychodziła szajka starych znajomych, 
na co dzień pasjonujących się fotografią. Szybko jednak zaczęły do-
łączać nowe osoby, w czym największa zasługa wszechobecnego Fa-
cebooka, gdzie od początku funkcjonowała nasza grupa społeczno-
ściowa. Z kilku spacerujących na pierwszym spotkaniu na kolejnych 
robić zaczęło się kilkunastu, i jeszcze więcej. Niektórzy przychodzili 
tylko raz, inni na stałe odnajdywali się w zespole. Do internetu tra-
fiały zdjęcia, które były szybko oceniane i komentowane. Podstawą
grupy stały się kumpelskie układy, pozytywne nastawienie, luz. Nikt 
nikogo nie rozliczał z tego, czy fotografuje nikonem, 
canonem czy… nokią. Nikt nikogo 
nie pouczał, a ci, 
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Tradycją są fotki grupowe. W styczniu na Bulwarze Filadelfijskim

którzy byli mniej doświadczeni, zdobywali szlify szybciej, niż by się 
można było spodziewać. Prawdopodobnie dlatego minął ponad rok, 
a Toruńskie Spacery Fotograficzne mają się w najlepsze.

Dość szybko staliśmy się rozpoznawalni w mieście. Trudno 
zresztą przeoczyć pielgrzymkę dwudziestu fotografów obojga 
płci w miejscu, do którego nigdy nie dotarł nawet najbardziej 

uparty japoński turysta. Pierwsza wystawa miała miejsce w sierp-
niu 2010 roku w Piwnicy Pod Aniołem (była to swoją drogą ostatnia 
tego typu impreza w tym nieistniejącym już, kultowym niegdyś, klu-
bie). Drugi pokaz odbył się w październiku w Klubie Rubin — podczas 
Święta Rubinkowa. Wiosną 2011 roku pocztówki ze zdjęciami TSF 
rozdawano podczas Święta Bydgoskiego Przedmieścia, a nasze prace 
pokazujące reklamy na ulicach miasta, które wywieszono w Kon-
trapunkcie, towarzyszyły debacie publicznej „Toruński Outdoor”. 
Pojawiły się także relacje prasowe na papierze i w sieci. Powstała 
witryna www.torunskiespacery.wordpress.com. Wreszcie sąd rejono-
wy zarejestrował w maju 2011 roku osobę prawną pod nazwą Stowa-
rzyszenie Toruńskie Spacery Fotograficzne.

Na pytanie: „Co fotografujecie?”, odpowiadamy: „Wszystko”. 
Jedni uwieczniają krajobrazy, inni próbują sił w klasycznym stre-
et-foto, czyli reportażu ulicznym, jeszcze inni szukają najbardziej 
ukrytych fragmentów rzeczywistości, traktując je jako formy abs-
trakcyjne czy geometryczne. Co charakterystyczne, uni-
kamy wyświechtanych, stereotypowych 
wizerunków Torunia. 
Żad-

nego pomnika Kopernika, Ratuszowej czy Krzywej Wieży! Za to 
proponujemy zachwycone czymś twarzyczki dzieci w oknie na 
Rybakach, pochyloną staruszkę wśród stada gołębi na bocznej 
uliczce Podgórza, obskurny lunapark rozłożony nieopodal basenu 
Elany, zniszczone kikuty Tormięsu, marzycielską twarz mieszkań-
ca Bydgoskiego Przedmieścia. Powstaje dokument naszego miasta 
naszych czasów. 

Spacery foto były znane już wcześniej, nie było jednak grupy, 
która spotykałaby się cyklicznie, niesiona podobną ideą. Nasz 
pomysł został jednak dostrzeżony i zaczął być powielany. Szcze-

gólną sympatię mamy do Elbląskich Spacerów Fotograficznych, ze-
społu kierowanego przez naszego przyjaciela Miłosza Kulawiaka. Jak 
czujemy się po półtora roku i siedemnastu plenerach? Odwiedziliśmy 
wiele dzielnic i zakątków, jednak wciąż mamy sporo do sfotografo-
wania. Otoczenie się zmienia, a fotografia ma to do siebie, że kadry
nie imają się powtórkom. Niedługo zresztą zaczniemy eksplorować 
nieco dalsze okolice miasta i regionu. Ciągle rodzą się nowe ambicje 
i plany, a radość fotografowania i spacerowania pozostaje ta sama. 
Cóż więcej dodać? Zapraszamy!
 

 ZBYSZEK FILIPIAK



Alicja Piotrowska

Najsłynniejsza toruńska 
fotoreporterka, wiele lat 
związana z „Nowościa-
mi”. Migawka opada i ze 
skrawka rzeczywistości 
powstaje magia

Bartłomiej Łyczak

Hotel pracowniczy „Lipsk” na Rubinkowie 
wygląda dziś inaczej. Na zdjęciu jednak 
nadal w swej kontrowersyjnej i PRL-owskiej 
krasie



Anna Kwiatkowska

Letni festyn w Parku Bydgoskim 
i międzypokoleniowe utarczki 
bezkrwawe *
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Krzysztof Żółtowski

Nieważne, czy cyfro-
wa, czy analogowa. 
Liczy się fotografia
dobra. Ale czyż ten 
legendarny Pentacon 
Six nie jest piękny?



Jacek Wojciechowski

Esencja reportażu to dobry 
kontakt z ekosystemem

Michał Joński

Tajemnice 
starych 
kamienic



Sławomir Jędrzejewski

Portret tubylca.  
Bydgoskie Przedmieście

Magda Waliszewska

Plener na Podgórzu 
należał do tych  
„o świcie”.  
Pewnych obrazów  
nie zobaczy się  
o innej porze



 Przemysław Stochmal

Chełmińskie Przedmieście niczym sceneria 
ze znanego filmu Hitchcocka



Marcin Frątczak

Zdjęcie z wystawy 
„Toruński Outdoor”, 
poświęconej reklamie 
w przestrzeni publicznej. 
„Wymowne” - jak ktoś 
zauważył

Dzięki tej fotografii ulica Szeroka
stała się jeszcze szersza

Marcin Mentel



Tomasz Śliwiński

Michał Kołosowski

Nieodparty 
urok zajęć 
pozalekcyjnych

Widzieliście lepszą 
pocztówkę z ulicy 
Bydgoskiej?



Zbyszek Mionsko

Czasem jedno 
zdjęcie mówi 
więcej niż 
książka

>>O kolejnych plenerach i imprezach TSF dowiedzieć się można  
na stronach:  
 
 http://torunskiespacery.wordpress.com/ 
 
  http://www.facebook.com/spacery 
 
   http://www.facebook.com/group.php?gid=123299654353146

 


