
 

 
 
 

 

PSYCHOLOGICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

FOTOGRAFIA Z GRAFIKĄ II 

 

Cena: 120 zł 

Terminy:  

Marzec: 5, 12, 19, 26 
Kwiecień: 9, 16, 23 
Maj: 7, 14, 21, 28 
Czerwiec: 4 
*terminy mogą ulec przesunięciu, w przypadku 
późniejszego rozpoczęcia zajęć 
 
Dzień: poniedziałek 

Godziny: 10:15-11:45 

Sala: sala komputerowa 0.12 lub w plenerze, do 
ustalenia na zajęciach 

 

 

Kontakt: 
 
Psychologiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 
Kierownik Projektu  
JOANNA WALCZAK  
 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny   
Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Sopocie, 
81-745 Sopot, ul. Polna 16/20, pokój nr 3.6 (III 
p.) 
 
Telefon: 694441739, 58 721 46 66 
e-mail: jwalczak@swps.edu.pl 
 

Osoba prowadząca: mgr inż. Katarzyna Krystek - mgr 

psychologii, inż. informatyki. Fotografia jest jej pasją, 

prowadzi własnego fotobloga. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w zawodzie grafika komputerowego. 

Zdobyła je pracując w agencji reklamowej oraz w kilku 

dużych wydawnictwach prasowych, takich jak: „Gazeta 

Wyborcza”, „Gazeta Poznańska”, „Głos-Dziennik 

Pomorza”. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

O szkoleniu: Tematyka zajęć będzie koncentrować się na przekazaniu uczestnikom kursu wiedzy 

teoretycznej i praktycznej z zakresu fotografii oraz na zapoznaniu ich z programem graficznym 

wykorzystywanym do komputerowej obróbki zdjęć. 

Program szkolenia:  

- nabycie umiejętności obsługi aparatu fotograficznego - zapoznanie z jego ustawieniami/możliwościami 

- poznanie reguł dotyczących fotografowania ludzi, zwierząt, krajobrazów, obiektów architektonicznych, 

zdjęć nocnych oraz obiektów w ruchu 

- nauka programu GIMP, który wykorzystywany jest m. in. do obróbki zdjęć – poznanie jego podstawowych  

i zaawansowanych funkcji 

- w celu nabycia praktycznej umiejętności fotografowania - zgodnie z zasadami sztuki fotografowania, takimi 

jak: wybór głównego tematu zdjęcia, wykorzystanie światła, kompozycji obrazu - przewidziane są wyjścia 

w plener 

- przedstawienie możliwości prezentacji własnych prac w internecie np. poprzez wskazanie jak stworzyć 

własnego bloga 

- tematyka zajęć może ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb i zainteresowań osób w nich 

uczestniczących 

Korzyści dla osób uczestniczących: 

Lawina zdjęć zalewa nas dookoła. Facebook, maile, MMS-y...  Niemal każdy potrafi zrobić zdjęcie - aparatem, 

telefonem komórkowym. Wiemy jednak że naciśnięcie spustu migawki nie gwarantuje dobrego efekt końcowego 

uwiecznianego obrazu. 

Jak nauczyć się panować nad aparatem, jak poprawnie wykonać zdjęcie? Jak je ulepszyć? Jak zmienić obraz tak aby 

zachwycił? Jak go zaprezentować? 

Warsztaty „Fotografia z grafiką” to szansa na uzyskanie odpowiedzi na wyżej postawione pytania. 

 

 


