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PODLASIE I GÓRY - 
NASZE DWA ŚWIATY
FOTOGRAFIE
MIROSŁAWA SZEWCZUK-PATRZYKONT
JACEK PATRZYKONT

świat jest piękny, i piękni są ludzie na świecie 



Przedstawiane na wystawie fotografie są zwieńczeniem naszych wędrówek po górach i Podlasiu. 
Mimo częstego wracania w te same miejsca wiemy, że nie ma takiego samego dnia, takiego samego
widoku. Ciągle jesteśmy pod wrażeniem różnorodności form, kolorów, światła. Fotografujemy
okiem i sercem. Czasem bardziej sercem niż okiem, czasem odwrotnie.
Nie podpisaliśmy się pod zdjęciami, są one świadectwem naszych wspólnych podróży, podobnego
spojrzenia i podobnych odczuć. 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wspólnej wyprawy po pięknym Podlasiu i do wspinania się po
Tatrach i Himalajach, gdzie mieliśmy okazję fotografować. Przemyciliśmy też kilka zdjęć z innych
gór.
Oddzielny, niewielki kącik wystawy, zajmują ludzie i miejsca spotykane w czasie podróży. Temat
równie fascynujący i warty symbolicznej prezentacji.

Mirosława Szewczuk-Patrzykont
Jestem pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.
Na pytanie, dlaczego chodzę po górach, odpowiadam
słowami brytyjskiego alpinisty i himalaisty Georga
Mallorego „Chodzę po górach dlatego, że góry są”. 

Moja przygoda z górami zaczęła się od turystyki. Potem
przyszedł czas na wspinanie, by dotrzeć w miejsca, gdzie
nie prowadzi żadna ścieżka. Związana jedną liną z mężem,
przeszłam wiele dróg wspinaczkowych w różnych miejscach
świata. Góry przyciągają swoim pięknem. Jeśli raz się w nie
pojedzie, to chce się tam wrócić.

Ponieważ moja cała rodzina ma korzenie podlaskie i tu
częściowo się wychowałam, uważam to miejsce, za moje
(równolegle z górami) miejsce na ziemi.

Jacek Patrzykont
Jestem alpinistą, taternikiem i turystą górskim. 
Od przeszło trzydziestu lat jestem instruktorem wspinaczki
wysokogórskiej i jest to mój zawód. 

Fotografią zajmuję się od dawna, ale dopiero fotografia
cyfrowa spowodowała rozszerzenie zainteresowania,
z dokumentowania wyjazdów, na fotografię pejzażu. Może
zresztą to zmieniło moje spojrzenie na góry, ze sportowego
na bardziej refleksyjne??

Fotografowanie Podlasia przyszło naturalnie, po prostu
dobrze się tu czuję. 

Chyba Podlasie mnie zaakceptowało.


