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Po długich poszukiwaniach i penetracji środowiska fotograficznego Słupska i okolic niespodziewanie, samoistnie wyłoniła 
się grupa młodych, kreatywnych artystów. Efektem rozmów i przygotowań była wystawa pod umownym tytułem 
kontrasty w Centrum Kultury na przedmieściach Słupska.

Tereza Gaidychok, Agnieszka Górzyńska, Kamila J. Gruss, Karolina Hanuszewicz i Paweł Sadowski trochę na przekór 
zasadom fotografii, obowiązującym na uczelniach i środowisku „starej daty” nie boją się modyfikować obrazu, korzystając 
śmiało z dobrodziejstw nowoczesnego warsztatu cyfrowego. Zaskakujące i bardzo optymistyczne jest to, że każdy z nich 
mówi własnym rozpoznawalnym językiem. Prace powyższych fotografików trudno pomylić, są wyraziści. Mimo początków 
ich przygody z obiektywem są bardzo sprawni i mają „coś ważnego” do powiedzenia, co jest rzadkością w dzisiejszym 
świecie obrazkowym.

Wszyscy zasługują na uznanie i takie też uzyskują w prestiżowych przeglądach oraz konkursach międzynarodowych. Już 
dziś można powiedzieć, że Kamila J. Gruss i Paweł Sadowski są jedną nogą w galeriach Berlina, Londynu czy Paryża. Tylko 
od nich zależy co zrobią z tym potencjałem. 

           Krzysztof Przewoźny

Na ekspozycji pokazano 30 fotografii 5 autorów.

After a long search and exploration of the Slupsk’ s photographic environment, a group of young, creative artists has 
emerged unexpectedly. As a result of joint activities, an exhibition was created. It has been titled Contrasts, and organ-
ized in the Cultural Center in the suburbs of Słupsk.

There is a group of 5 different people: Tereza Gaidychok, Agnieszka Górzyńska, Kamila J. Gruss, Karolina Hanuszewicz 
and Paweł Sadowski. A bit in spite of photography rules, which are valid at universities and the „old date” environment, 
they do not affraid modify image, using the blessing of a modern digital workshop. It is surprising and very optimistic 
that each of them speaks their own recognizable language. The work of these arists is difficult to confuse, they are 
clear and specify. They are at the beginning of the journey of adventure with the lens, but they are smart and have 
„something important” to say, which is rare in today’s pictorial world.

Each of them deserves praise. They have already received distinctions in prestigious reviews and international competi-
tions. For example, Kamila J. Gruss and Paweł Sadowski, it can be said that, are one leg in the galleries of Berlin, London 
or Paris. It all depends on them now what they will do with this potential.

The exhibition shows 30 photographs of 5 authors.

Kontrasty



Pochodzę ze Lwowa, od 2013 mieszkam i pracuję w Słupsku. Fotografia jest moją pasją, interesuje mnie człowiek, 
przyroda, street foto.

email: terezafotoakt@gmail.com

She comes from Lviv. Since 2013 she lives and works in Słupsk. Photography is her passion, She is especially  interested 
in man, nature, and street images.

Tereza Gaiduchok

mailto:terezafotoakt%40gmail.com?subject=


Tereza Gaiduchok



Pochodzi z Gminy Słupsk, gdzie narodziła się jej pasja do fotografii w sielskich klimatach Bruksowa Wielkiego i Siemia-
nic. Dzięki przepięknym córeczkom Zuzannie i Apolonii, szlifuje swój warsztat w dziedzinie fotografii dziecięcej. Fascy-
nuje się ujęciami reportażowymi, gdzie może uchwycić emocje i niezapomniane chwile z życia codziennego. Dzięki 
Babci Zosi, która chętnie uczestniczy we wszelkich projektach, powstają niesamowite fotografie, łączące pokolenia.

email: agazu@tlen.pl

She comes from the Slupsk’s commune,  where  her passion for photography was born in the idyllic climate of Bruskowo 
Wielkie and Siemianice. Thanks to her beautiful daughters, Zuzanna and Apolinii, she can expand her workshop in the 
field of children’s photography. She is fascinated with reportage shots, where she can capture emotions and unforget-
table moments in everyday life. Thanks to Grandma Zosia, who willingly participates in all projects, she creates amaz-
ing photographs, connecting few generations.

Agnieszka Górzyńska
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Agnieszka Górzyńska



Fotografia jest moją pasją, która owładnęła mną 3 lata temu tuż po narodzinach mojego drugiego dziecka. Inspiracje 
czerpię z literatury, filmu, sztuki, muzyki i z życia. Czasami, różne historie łączą się w mojej głowie, tworząc obrazy ni-
czym ze snu. Przede wszystkim chcę namalować moim dzieciom świat ich dzieciństwa, pokazać go w sposób czarują-
cy, zaczarowany, czasem trochę  groźny, a czasem po prostu magiczny. Zależy mi, aby był taki jak opowieść o Piotrusiu 
Panu jak „Labirynt Fauna”, komiksy „Thorgala” czy tez „Wpuść mnie” Lindqvista. Chcę by moje dzieci kiedyś oglądając 
nasze fotografie, zanurzały się w swoich wspomnieniach i nie mogły rozróżnić świata rzeczywistego od tego, o którym 
śniły i o którym ja śnię. Nie tylko im maluję ten świat, maluję go również sobie i temu dziecku, które żyje we mnie.

Nagroda w Sony World Photography Awards 2018, finał konkursu otwartego w kategorii Po retuszu za zdjecie pod tytu-
lem „Krasny Ludek” oraz wyróżnienia w B&W Child Photo competition.  Kadr pod tytułem: „Reach for the peach” znalazł się 
wśród najlepszych zdjęć roku 2018 w National Geographic Your Shot.
Najważniejsza wystawa: wystawa zbiorowa Sony World Photography Awards w Somerset House w Londynie.
Publikacja w “Szerokim kadrze” https://www.szerokikadr.pl/inspiracje/kamila-gruss

email: hayah@wp.pl

I’m Kamila J. Gruss. I was born and grew up in Poland. Having lived in Berlin for some years I returned to my home city, 
where I live with my husband and our two children. Whenever I have a minute I grab my camera and look at the world 
through the lens. Photography has become my passion, my obsession, and my escape. I am a creative photographer 
and a digital artist. I mainly photograph my children and I want to show our ordinary world in an interesting way. Every 
day I look for light and moments, those ordinary or extraordinary ones. I try to play with photography, often giving 
another dimension to normal scenes. Sometimes they are colourful like in fairy tales and sometimes very dark and 
whimsical like in Pan’s Labyrinth. Photography opened my eyes and thanks to it I just see more of the world around us 
but also inside us. Above all I love the elements of truth in my pictures, how the real emotions of children are woven 
into stories from my head. They sometimes look like fantasy from fairy tales or horror stories but they are all combined 
through fractions of seconds that create moments from real life. I still remember what it looks like when you believe 
in bedtime stories so I can bring both my imagination and reality into one picture. In the future I want my children 
watching photographs to immerse themselves in their memories and not be able to distinguish the world of reality 
from the one they dreamed about. But as you can see from my pictures, I paint this world not only for them, I also paint 
it for myself and for the child who lives in me.

“Krasny Ludek” was in the final of The Sony World Photography Awards 2018 in the open category enhanced  and pho-
to “Reach for the peach” among the best images of the year 2018 from National Geographic’s Your Shot.

Kamila J. Gruss
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Jestem energiczną osobą o szerokiej gamie zainteresowań. Fotografia to najnowsze hobby, którym zajmuje się 
zaledwie kilka miesięcy. Z głową pełną pomysłów, chętnie uczę się tej sztuki tworząc zdjęcia reporterskie i portretowe. 

email: hanuszka@intmail.pl

She is an energetic person with a wide range of interests. Photography is her latest hobby, which she deals with only 
a few months. With a head full of ideas, she is happy to learn this art. She is keen of reporter and portrait pictures.

Karolina Hanuszewicz
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Karolina Hanuszewicz



Zmaga się z charakterem dążącym do perfekcji. Nieustraszony wykonawca profesji różnych. Tajemniczy, introwertycz-
ny, stroniący od tłumów marzyciel i uważny obserwator świata. Rejestruje przestrzeń i światło w chwili gdy go one 
zachwycają.
Praca w Słupskim Ośrodku Kultury wymusiła na nim szersze spojrzenie - z pejzażu na człowieka. Tam m. in. tworzy reali-
zacje filmowe wydarzeń kulturalnych i spektakli, a teatr stał się jego kolejnym źródłem inspiracji. 
Fotografie odbiera jako swoistą kontemplację rzeczywistości.

email: pablosfotografia@gmail.com

Struggles with his own character in pursuit of perfection. A fearless jack of all trades. Secretive, introverted, keeping himself 
aloof from crowds, he is a dreamer and a careful observer of the world. He documents space and light as they captivate him.
His employment at the Slupsk Culture Centre (SOK) induced him to shift his perspective from landcape to man. While 
working there, he makes videos / footage of cultural events, as well as performances, among other things, and theatre has 
become yet another source of his inspiration. 
For him, photography constitutes a particular form of contemplation.

Paweł Sadowski
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Pomysł, projekt graficzny, redakcja i skład / idea, graphic design, editing and composition: Krzysztof Przewoźny
Redakcja językowa, korekta / editorial staff, proofreading: Kamila J. Gruss, Karolina Hanuszewicz
Tłumaczenia / translations: Kamila J. Gruss, Karolina Hanuszewicz, Maciej Różański

Katalog powstał w ramach wolontariatu.
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Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk

www.kultura.slupsk.pl
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