


Zapraszamy Państwa do współpracy przy realizacji wystawy fotografii 
prezentującej prace konkursowe ogólnopolskiego konkursu  
Czas i przemijanie. Zwracamy się z prośba o wsparcie finansowe 
przeznaczone na wydruk i przygotowanie prac do wernisażu. 

Idea konkursu zrodziła się z chęci propagowania pasji fotografowania przez 
śp. ks. Jarosława Burskiego i jej szerzenia wśród młodzieży.

zaproszenie



Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych  z terenu całej Polski. Organizatorami są Fundacja 
Prospołeczna PODUCHA w ramach projektu „Kultura jest trendy”  
oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego. 

Wyboru zwycięskich prac dokona Jury w składzie: Lidia Popiel 
(fotograf, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej, redaktor naczelna 
magazynu finelife.pl), Krzysztof Candrowicz (dyrektor Łódź Art Center – 
Międzynarodowego Centrum Sztuki oraz  Międzynarodowego Festiwalu 
Fotografii w Łodzi) oraz Bernard Saczuk (dyrektor OFF Out Of Schedule 
FashionPhilosophy Fashion Week Poland oraz dyrektor artystyczny 
wystawy Young Fashion Photographers Now).

Wszystkie prace publikowane są na stronie internetowej: 
www.pasjazycia.com oraz www.ksjarekburski.pl.

uczestnicy i jury



Do tej pory do konkursu zgłoszono ponad 120 prac w obu kategoriach. 
Wernisaż prac zaplanowano na koniec października bądź początek 
listopada. Dotychczas Fundacja pozyskała zgodę na realizację wystawy na 
terenie Hydroforni (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Tymienieckiego 
22/24 w Łodzi). W wernisażu, obok osób patronujących oraz jury konkursu 
będą obecni laureaci konkursu, przyjaciele ks. Jarka Burskiego oraz 
Fundacji PODUCHA. 

Organizatorzy pozyskali następujących sponsorów, którzy ufundowali 
nagrody rzeczowe: 
Koncern Unilever (Algida), BartoliniAir, Konsorcjum Polskich Biur 
Podróży, Triwa oraz ośrodek ArtCenter. 

Konkurs objęła patronatem Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska 
oraz Starosta Powiatu Bełchatowskiego Szczepan Chrzęst. Patronaty 
medialne to: Tygodnik Powszechny, foto.com.pl oraz Nowe Życie 
Pabianic oraz Mój Łask. 

przebieg konkursu



Obecnie Towarzystwo Przyjaciół ks. Jarka stara się o pozyskanie środków 
finansowych na pokrycie kosztów związanych z wydrukiem oraz oprawą 
prac do wernisażu. 

W zamian za wsparcie finansowe oferujemy: 

• logotyp na zaproszeniach,
• logotyp na stronie internetowej projektu w zakładce sponsorzy, 
• logotyp na profilu FB akcji,
• logotyp i informację na stronie poświęconej pamięci ks. Jarka Burskiego. 

oferta



Ksiądz Jarosław Burski – zasłużony dla powiatu Bełchatowskiego był absolwentem Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łodzi, od 6.08.2002r. proboszczem Parafii św. Floriana w Wadlewie 
pod Bełchatowem, a przez całe życie Człowiekiem o Wielu Pasjach. 

Był doskonałym obserwatorem. Kochał ludzi i podróże. Swoje zainteresowania uwieczniał 
na fotografiach, a w swoim 49 – letnim życiu zrobił ich tysiące. Gdziekolwiek jechał,  
czy to samochodem, quadem, motocyklem czy rowerem, zawsze miał pod ręką aparat 
fotograficzny. 

Fotografią interesował się od dawna, ciągle udoskonalając swoją wiedzę w tej dziedzinie. Dużo 
o niej czytał, rozmawiał z zawodowymi fotografami, ciągle unowocześniał sprzęt. Lubił dźwięk 
naciskanej migawki, nosił po kilka obiektywów. Jego zdjęcia mają duszę, bez względu na to,  
czy przedstawiają przyrodę, krajobrazy, zwierzęta, martwą naturę czy też człowieka. Wielokrotnie 
powtarzał, aby robiąc zdjęcia nie do końca ufać oczom, bo dobre zdjęcie rodzi się w głowie. 
Dlatego zaskakiwał pomysłami. Jego osobliwe ujęcia wychwytujące to, co zwykle niezauważalne 
w codziennym zabieganiu, potrafią skłonić do zadumy, zachwytu, refleksji nad życiem, sobą 
samym, kipią też radością i nadzieją. Przyjaciele wśród wielu fotografii od razu rozpoznają  
te „Jarkowe”. Znakiem firmowym ks. Jarka było szukanie śladów Bożej miłości w każdym 
stworzeniu. Dla dobrego ujęcia gotów był wstać skoro świt, wdrapać się na drzewo albo położyć 
się w błocie czy też stać po pas w lodowatej wodzie.

Piękno świata odkrywał młodym i starszym. Założył koło fotograficzne, na którym uczył podstaw 
robienia zdjęć, zapoznawał młodzież z nowoczesnymi technikami obróbki fotograficznej. Swojej 
pasji nie zatrzymywał dla siebie. Tak bardzo chciał się podzielić przeżyciami z wyprawy w Alpy – 
swojej ostatniej podróży. Nie zdążył. 

Jak sam mówił nie był fotografem, ale fotografii poświęcił dużą część swojego życia.

W sierpniu 2010 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się wystawa zdjęć ks. Jarosława Burskiego 
pod tytułem: „Inny świat”. W Galerii Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek ks. Jarek 
zaprezentował kilkanaście zdjęć ze swojego dorobku. Wśród zdjęć znalazły się portrety – tak 
lubiane przez autora oraz fotografie z podróży.

sp. ks. Jarek Burski



Strona projektu: www.pasjazycia.com
e-mail: konkurs@pasjazycia.com
Koordynator konkursu: Agnieszka Wojtas, tel.: 505 925 927

Fundacja Prospołeczna „PODUCHA”:
www.fundacjapoducha.pl, 
e-mail: info@fundacjapoducha.pl
92-207 Łódź, ul. Szpitalna 9/11

 Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego:
www.ksjarekburski.pl, 
e-mail: info@ksjarekburski.pl

kontakt

Prace wykorzystane w preentacji pochodzą z konkursu oraz z archiwum ks. Jarka Burskiego.


