
Program Jubileuszowego spotkania
Forum Fotografów Łeba 2016
im. Jerzego Maślankowskiego

– Spotykamy się 25 września (niedziela), od godziny 14.oo można się 
meldować w hotelu. Po godzinie 18.oo możemy się spotkać w 
restauracji i przy drinku witać przyjeżdżające osoby.

– Można przyjechać wcześniej, w sobotę lub w piątek i korzystać z 
zamówionej pogody.

– W poniedziałek od 8.oo-10.oo śniadanie, po którym o godzinie 10.30 
oficjalne rozpoczęcie zjazdu, powitanie przez Panią Prezes Krystynę 
Puszcz i Burmistrza Łeby.

– Od 11.oo do 13.oo swoją ofertę przedstawi firma Najlepsze Foto, 
natomiast ekspozycja ich wyrobów, przykładów, oraz możliwość 
porozmawiania będzie do godziny 18.oo. Firma ta we wtorek po 
śniadaniu już wyjeżdża.

– Od 13.30 do 15.30 zaprezentuje się firma skanowanie.pl , która nie 
tylko będzie nam prezentować całą gamę skanerów, ale również 
przybliży nam sposoby pozyskiwania zamówień na archiwizowanie 
wszystkich dokumentów w urzędach, muzeach itp. Przedstawią 
możliwości uzyskania dofinansowania na zakup skanerów, jak już 
będziemy pewni, że będziemy mieli zapewnioną pracę na zakupione 
urzadzenia.

– Od 16.oo do 18.oo będziemy gościć firmę FUJIFILM, która 
przeprowadzi prezentację urzadzenia Frontier Dx100 i swoje produkty 
laboratoryjne.

– Punktualnie o godzinie 19.oo, w eleganckich strojach spotykamy się 
na bankiecie, w którym uczestniczyć również będzie Burmistrz Łeby, 
Prezes Ośrodka Wodnik, oraz Jerzy Grzybowski, wieloletni dyrektor CRR 
w Słupsku, który przez wiele lat nasze spotkania organizował i 
koordynował. Będziemy mogli podsumować pierwszy dzień spotkań, 
dokończyć rozmowy biznesowe. Pani Prezes zapewniła nas, że będziemy 
mieli muzykę na żywo, więc chętni będą mogli również potańczyć. 

– W załączniku przedstawione menu i nie tylko.

– Wtorek od 8.oo do 10.oo śniadanie
– Od 10.30 do 12.oo firma Tetenal pokaże nam Epsona Surelab D700, 

jego zalety i możliwości drukowania, następnie Epsona SC-P 800, jako 
przykład wielkiego formatu. Przybliży nam również oprogramowanie 
Epson Order Controller do edycji zdjęć i zarządzania potokiem prac. 
Pokażą nam, jak za rozsądne pieniądze przeorganizować sobie zakład w 
dzisiejszych czasach ze względu na niewielkie przeroby, z 
uwzględnieniem różnych typów zdjęć, różnych formatów zdjęć, od 9x13 
po 100x70 cm, oraz różnych rodzajów powierzchni papieru. Uczestnicy 
będą mogli na tych urządzeniach wydrukować swoje powiększenia, 
zobaczyć jak to działa w praktyce. Będą do dyspozycji do godziny 18.30



– Od 12.30 do 14.30 firma Profi Book zaprezentuje nam swoje 
urządzenia do samodzielnej produkcji fotoksiążek, zademonstruje ich 
działanie.

– Od 15.oo do 17.oo powtórnie zaprezentuje się firma FUJIFILM, której 
przedstawiciele tym razem pokażą nam ich bezusterkowe aparaty, z 
którymi będziemy mogli sobie zrobić mały plener, a najpiękniejsze 
zdjęcia wydrukować.

– Od 17.30 do 20.oo obiadokolacja w restauracji. Możemy tuataj 
siedzieć tak długo, dopóki będą ciekawe tematy, nikt nas nie będzie 
popędzał i wyganiał.

– Środa od 8.oo do 10.oo śniadanie, zakończenie spotkania
        W czasie wszystkich prezentacji będzie można oglądać i ewentualnie 
zamawiać opakowania do fotografii firmy FOTOPAK, której stoisko będzie 
cały czas dostępne.

     Przez cały czas naszego spotkania będzie można oglądać wystawę o 
naszym niedawno zmarłym koledze – artyście Krzysztofie Niesporku. 
Wystawę podjął się zorganizować Krajowy Cech Fotografów, którego 
Krzysztof był członkiem.

Forum Fotografów w Łebie początkowo było spotkaniem tylko dla 
"elity" wśród fotografów, zaproszenia były imienne, każdy 
przywoził swoje najlepsze prace, które wyznaczały aktualny trend 
w fotografii. Zawsze były wybierane najlepsze zdjęcia, a 
konkurencja była zacięta. W początkowych latach przyjeżdżało 
ponad 100 osób, zapraszano modelki i modeli, urządzano studio,  
w którym każdy mógł pokazać jak fotografuje, można było wiele 
się nauczyć, podpatrując pracę innych. Z czasem zaczęto 
zapraszać różne firmy, które nam pokazywały najnowocześniejszy 
sprzęt, były wykłady na najbardziej nas interesujące tematy.  
Każdy wyjeżdża z takiego spotkania naładowany nowymi 
pomysłami, z nowymi siłami na następny rok pracy. Po śmierci 
kolegi Jerzego Maślankowskiego, głównego "motoru" tych 
spotkań, oficjalna nazwa naszych spotkań, to Forum Fotografów 
im. Jerzego Maślankowskiego. 

Kilka słów o naszym Patronie
Jerzy Maślankowski urodził się 1.VI.1928 roku w Wyszynie koło Płocka. 
Jego powołanie - to zatrzymać czas w fotografii. 
   Swoje doświadczenie zdobywał w pracy. Umiejętności potwierdził dyplomem 
mistrza fotografa. Jak sam podkreślał, jego największym osiągnięciem było to, 
że dzieci - córka i syn oraz wnukowie rozwijają firmę, a On może już spokojnie 
odpoczywać w swoim domu na wsi. 
   Był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Płocku. Działał w Izbie 
Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia, w której pełnił funkcję 
Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Był wieloletnim Przewodniczącym 



Branżowej Komisji Fotografów Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. 
Działał w Płockim Towarzystwie Fotograficznym gdzie wielokrotnie prezentował 
swoje prace. Współtworzył, a 2002 roku reaktywował spotkania fotografów w 
Łebie.
     W marcu 2007 roku roku rodzina, koledzy, przyjaciele uczestniczyli w jego 
ostatniej drodze. Odszedł do Pana Naszego, by robić zdjęcia z wyższego pułapu.
      Za swoją działalność odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym medalem za zasługi dla 
ZRP im. Jana Kilińskiego, złotą odznaką za wyszkolenie uczniów. 
      Już nigdy więcej nie zaśpiewa „swojej biduli”
Pozostanie w naszej pamięci mały wzrostem

 WIELKI DUCHEM

UWAGA WAŻNE!!
Niektórzy fotografowie byli na szkoleniu (Poznań i Śląsk) prowadzonym 
przez Rafała z Kanady.
Z tego, co się dowiedziałem, to uczestnicy byłi bardzo zadowoleni, a 
niektórzy wręcz zachwyceni warsztatami. 
Ze względu na cenę, nie uczestniczyło w nich zbyt dużo osób.
Rozmawiałem z Panią Anną Basak, która zajmuje się organizacją 
warsztatów prowadzonych przez Rafała, która przekazała mi, że jeżeli 
byśmy pokryli koszt przelotu z Kanady i koszty pobytu w Łebie, to takie 
szkolenie odbyło by się całkowicie nieodpłatnie. 
Można je zrobić w środę, zostały by tylko bezpośrednio zainteresowane 
osoby, pod warunkiem, że uzbieramy ok.3.500zł
Jeżeli uzbieram 15 chętnych osób (wtedy 230,- na osobę) do 25 sierpnia, 
to zacznę działać.

Waldemar Marek Pietura
Przewodniczący Komisji Branżowej Fotografów

         Związku Rzemiosła Polskiego 

Firma NajlepszeFoto przysłała nam parę słów o sobie:
     Najlepszefoto.pl jest Twoim partnerem w oprawie fotografii. Naszą specjalnością są 
fotoalbumy i fotoksiążki, ale znajdziesz u nas również wiele innych produktów od albumów 
tradycyjnych po spersonalizowane, nowoczesne fotogadżety, które nadadzą Twoim zdjęciom 
niezwykłego wyglądu. 
     Zależy nam, byś jako fotograf mógł u nas znaleźć wszystko, co pozwoli Ci przekazać 
klientom zdjęcia w ekskluzywnej formie, z radością i poczuciem satysfakcji. Chcemy abyś 
za każdym razem otrzymywał produkt, który spełnia Twoje oczekiwania pod względem 
niezwykle ostrych zdjęć, a także perfekcji jego wykonania
     Co nas łączy?
Pasja do fotografii i ożywianie jej za pomocą nowoczesnych rozwiązań w naświetlaniu, 
drukowaniu i oprawie. Chcemy się z Tobą spotkać i pokazać Ci receptę na idealną oprawę 
zdjęć - do zobaczenia w Łebie!

Pozdrawiam
Piotr Krupiński


