


   

 Pokaż nam zdjęcia  
zrobione #poswojemu!

Każdy ma coś, co robi wyjątkowo i tak, jak lubi. Bo 
każdy pomysł na życie jest dobry, a najlepszy jest 
Twój! My to wiemy, dlatego wspieramy tych, którzy 
szukają nowych możliwości i chcą żyć #poswojemu. 
Po co? By głowa mogła pogodzić się z marzeniami. 
W ING Banku Śląskim wierzymy, że najlepszy bank 
masz zawsze przy sobie. Taki bank pozwala Ci żyć 
tak, jak chcesz: nie tracić najważniejszych chwil, 
bankować mobilnie, a przy okazji - #poswojemu. 
Tak samo jest z fotografią. Przecież najlepszy aparat 
to ten, który mamy zawsze przy sobie. Dzięki temu 
możemy dostrzec i w ciągu kilku sekund utrwalić 
wiele ulotnych chwil. Tak działa fotografa mobilna 
i bankowość mobilna. To nie tylko kolejny trend, to 
sposób życia - taki jak lubisz.

https://poswojemu.liczasieludzie.pl/
https://poswojemu.liczasieludzie.pl/
https://poswojemu.liczasieludzie.pl/


   
   

Poradnik  
fotografii mobilnej

Chcesz zacząć przygodę  
z fotografią mobilną? Razem 
z instagramowymi twórcami  i ekspertami 
z Digital Camera Polska i Spider’s 
Web fotografii mobilnej stworzyliśmy 
poradnik. Poznaj najważniejsze sztuczki 
i porady, jak robić dobre zdjęcia swoim 
smartfonem  #poswojemu. 

https://poswojemu.liczasieludzie.pl/


aParat w smartfonie –  
na co zwrócić uwagę? 

Autor: Antoni Żółciak, Digital Camera Polska

Fotografia mobilna 
nie musi być nudna 
- wystarczy odrobina 
wysiłku, by uzyskać 
ciekawy kadr. Warto też 
zaprzyjaźnić się  
z funkcjami naszego 
telefonu, bo w końcu jest 
to aparat, który zawsze 
mamy przy sobie.

stwierdzenie “najlepszy aparat to ten, który 
masz przy sobie” chyba nigdy jeszcze nie było 
tak prawdziwe, jak obecnie. większość z nas 
ma bowiem w kieszeniach smartfony - a te,  
w ciągu ostatnich kilku lat, przeszły 
niesamowitą wręcz rewolucję technologiczną.  
zdjęć wykonanych telefonami nie przekreśla 
się już z automatu, jak to miało miejsce na 
początku ich drogi. byliśmy - i wciąż zresztą 
jesteśmy - świadkami gigantycznego skoku 
jakościowego, ergonomicznego i, wreszcie, 
praktycznego.  
 niezależnie od kwoty, jaką zamierzamy 
przeznaczyć na smartfon, warto przyjrzeć się 
przede wszystkim matrycy i jej osiągom.  
w sieci znajdziemy mnóstwo przykładowych 

zdjęć wykonanych interesującymi nas 
modelami (pomocny okaże się tu zwłaszcza 
flickr ze swoją rozbudowaną wyszukiwarką), 
można też sięgnąć do szczegółowych 
specyfikacji technicznych; wyczytamy  
z nich wówczas, że sensory cechują się 
przekątną na poziomie 1/3,6, 1/3,2 bądź 1/3 
cala. to najbardziej powszechne wymiary 
komórkowych matryc. zdarzają się natomiast 
rodzynki - elementy światłoczułe w telefonach 
potrafią nie tylko dorównać standardowej dla 
cyfrowych kompaktów wielkości, ale nawet ją 
przekroczyć, stając w jednym szeregu  
z aparatami zaawansowanymi, z matrycami  
o przekątnej 2/ 3 cala. 



Porównanie popularnych wielkości 
matryc - od największej, reprezento-
wanej przez Nokię 808 PureView, przez 
Nokię Lumię 1020, iPhone’a 5s, iPho-
ne’a 5, aż po iPhone’a 3Gs.

fizyczny rozmiar matrycy w połączeniu  
z jasnością obiektywu (im większa, tym 
lepiej), ewentualną jego stabilizacją (ale tylko 
optyczną!) i algorytmami przetwarzania obrazu 
decydują o jakości zdjęcia. ilość megapikseli, 
którą lubią chwalić się producenci, nie ma 
bezpośredniego przełożenia na przejrzystość 
i szczegółowość obrazu. decyduje wyłącznie 
o jego fizycznym rozmiarze - ale nic nam po 
wysokiej rozdzielczości, jeśli powyższe dwa 
czynniki zostaną zaniedbane (wyjątkiem są tu 
technologie tzw. oversamplingu).  
 

kolejnym, istotnym elementem - przez wielu 
pomijanym - jest dobrze rozplanowany 
i rozbudowany interfejs. osobom 
zaznajomionym z fotografią tradycyjną 
przyda się możliwość ingerencji w ustawienia 
ekspozycji - automat przecież nie zawsze 
poradzi sobie z określoną sceną. nie zawsze 
będzie “wiedział”, który fragment kadru 
zamierzamy doświetlić, a który pozostawić  
w cieniu. rzadko kiedy przewidzi, czy chcemy 
poruszający się obiekt zamrozić, czy też 
pozostawić za nim charakterystyczną smugę 
- a to tylko kilka przypadków z niezliczonego 
wachlarza. 

Tak rozbudowane usta-
wienia manualne nie są 
dostępne  
w każdym smartfonie, 
ale jeśli nimi dysponu-
jemy, to zdecydowanie 
warto się zapoznać  
z ich możliwościami. 

jeśli znamy nasze narzędzie, możemy 
przewidzieć też w pewnym zakresie efekt 
końcowy. dokładnie tak, jak potrafiliśmy 
obsługiwać standardowy aparat, musimy 
nauczyć się skutecznie korzystać ze smartfonu 
- największym błędem, jaki można popełnić, 
jest lekceważenie jego użyteczności.  
 
 

Potrzebujecie dowodu? Przejrzyjcie 
fantastyczne prace zwycięzców konkursu 
mobile Photography awards.  

http://mobilephotoawards.com/


Podstawy kompozycji 
Autor: Antoni Żółciak, Digital Camera Polska

Kompozycję możemy 
oprzeć nie tylko  
o klasyczne zasady, 
ale również barwy, 
kształty i faktury. 

kompozycja to jeden z tych aspektów, który 
łączy wszystkie aparaty, także te  
w telefonach. jej zasady działają także  
w fotografii tradycyjnej. ich znajomość sprawi, 
że nasze kadry będą harmonijne i estetyczne. 
większość z nas niejako automatycznie 
umieści fotografowany obiekt w centrum. 
nic zresztą dziwnego; to swego rodzaju 
odruch, podyktowany nie tylko wygodą, ale 
i domyślnym ustawieniem pola autofocusu. 
nie ma w tym nic złego - istnieje za to 
multum innych, zdecydowanie ciekawszych 

możliwości kadrowania zdjęcia. 
dwie najpopularniejsze metody to tzw. złoty 
podział i trójpodział, będący uproszczoną 
wersją tego pierwszego. trójpodział jest 
pewniakiem, sposobem najmniej złożonym, 
gwarantującym dobre wyniki, ale często 
również… nudę. dostajemy tu bowiem podział 
na trzy równe części - mając wyznaczone 
mocne punkty obrazu, “kroimy” kadr na 
dziewięć kawałków i możemy zabierać się za 
kompozycję. 

Klasyczna metoda trójpodziału 
na przykładzie zdjęcia pociągu na 
dworcu w czeskiej Pradze. 
 Zaleca się, aby umieszczać obiek-
ty w miejscu przecinania się linii. 



złoty  podział  to już nieco wyższa szkoła 
jazdy. reguła ta znana jest już  od  czasów  
starożytnych,  gdzie  „złota  proporcja”  
polegała napodzieleniu   odcinka  na  dwie  
nierówne  części  tak,  by  proporcja krótszego  
fragmentu  do  fragmentu  dłuższego  była  
równa  proporcji
dłuższego  kawałka  do  całości odcinka 

otrzymamy wtedy harmonijność,
która  po  przełożeniu  na  język  fotograficzny  
zakłada umieszczenie mocnych punktów 
obrazu bliżej siebie (widoczne na 
ilustracji). o ile w większości  smartfonów  
znajdziemy  jedynie  opcję  wyświetlania 
linii pomocniczych  trójpodziału,  tak  już  w  
programach do obróbki często będziemy 
mogli skorzystać z dodatkowych siatek

Jeśli mielibyśmy to samo zdjęcie 
kadrować zgodnie z metodą złotego 
podziału, sporą jego część trzeba 
byłoby przyciąć. Niewykluczone, że 
konieczna okazałaby się też zmiana 
proporcji. 

kolejna rzecz to kompozycja diagonalna - ta 
wykorzystywana jest do zamknięcia w kadrze 
nieco większej dynamiki. fotografie stracą 

może nieco ze swej nienagannej harmonii, 
ale zyskają na ciekawym, niestandardowym 
elemencie, łamiącym klasyczny układ.  

Nawet zwykłe schody 
można próbować 
fotografować w sposób 
ciekawy - podzielenie 
kadru na kilka skośnych 
linii urozmaiciło 
kompozycję. 

Proste zdjęcie, będące przykładem 
zróżnicowanej kompozycji, 
wykorzystującej zarówno linie skośne, 
jak i pionowe. 



biorąc pod uwagę popularność instagrama, 
nie sposób ominąć kompozycji w kwadracie, 
która również ma swoją specyfikę. kwadrat 
momentalnie skupia uwagę widza w centrum 
kadru; musimy mu więc dać powód, by spoj-
rzał gdzie indziej. to wspaniały pretekst do 
ćwiczenia fotografii minimalistycznej - umiesz-
czając pojedynczy element na zdjęciu, kon-

centrujemy się wyłącznie na danym temacie. 
tło, tekstury i wszystkie inne aspekty stają się 
drugorzędne. kompozycja formatu 6x6, jak 
najczęściej określa się kwadrat, sprawdza się 
też wspaniale przy zachowaniu symetrii - dzie-
ląc kadr na dwie części (pionowo, poziomo lub 
po przekątnej) możemy osiągnąć przyjemny 
dla oka, estetyczny efekt. 

Zamknięcie w kwadracie kościel-
nych witraży i uważna kompozycja 
pozostałych elementów pozwoliła 
osiągnąć zadowalającą symetrię. 

trójpodział w kwadracie sprawdza się 
przede wszystkim w portretach, gdy, dzieląc 
kadr liniami pomocniczymi, oczy bohatera 
umiejscowimy ponad pierwszą, poziomą 

linią. niżej zobaczycie natomiast przykład 
wykorzystania kwadratu i teorii mocnych 
punktów w nieco innej scenerii: 

Oznaczenie umieszczone w mocnym punkcie 
kadru sprawia, że oko odbiorcy szybko 
powędruje właśnie w tym kierunku. 
 

Potężny wpływ na kompozycję ma nasze 
położenie - a więc to, pod jakim kątem 
fotografujemy dany obiekt. w jednym miejscu 
można bowiem wykonać setki różnych zdjęć, 

przestępując choćby o krok w którymś 
kierunku. zobaczcie, jak diametralnie różne są 
poniższe kadry: 



 Pierwsza fotografia ma sens estetyczny - jest dobrze skomponowana, doskonale wpisując się 
w zasadę trójpodziału. Druga, natomiast, przypomina bardziej zdjęcie uchwycone zupełnym 
przypadkiem.

na koniec najfajniejsza sprawa - znając 
podstawy, powinniście eksperymentować z ich 
łamaniem. w ten sposób postawicie pierwszy 
krok na drodze do wyrobienia własnego stylu, 

do poszerzenia artystycznej wrażliwości, 
wreszcie - do stworzenia zdjęć niebanalnych 
i unikatowych. 
 

ZOBACZ ŚWIAT w kwaDracie!
Autor: Joanna Lemańska, misscoolpics.com

5 porad jak zrobić 
instagramowe zdjęcie, 
które przykuje uwagę 
wszystkich.



Zdjęcia możesz robić od razu w kwadracie lub też 
w standardowym formacie pejzażowym 
 i następnie przyciąć je, używając jednej  
z wielu dostępnych aplikacji do obróbki zdjęć. 
Zastanów się jak przedmiot lub scena będzie 
wyglądać w formacie kwadratowym 
 i wtedy postaraj się jak najlepiej skomponować 
zdjęcie. Kwadratowe zdjęcia często dużo zyskują, 
gdy główny temat jest umieszczony w środku 
kadru. Jest to sprzeczne z zasadą trójpodziału, 
ale za to może dać bajeczne efekty w formacie 
kwadratu.

1. LICZY SIĘ kompozycja

To trzy sprawdzone elementy na mocną kompozycję, 
która w prosty i niezawodny sposób przykuwa 
uwagę i często wyróżnia zdjęcie spośród masy innych 
fotografii. Znajdź ciekawy budynek, alejkę  
w parku, drogę. Skonstruowana w ten sposób, na 
bazie perspektywy, kompozycja wciąga oko widza 
i nadaje zdjęciu głębi. Podobnie jest z symetrią. 
Rozlokowane symetrycznie elementy sprawiają, że 
zdjęcie może wyglądać wyjątkowo efektownie.  
Aby wprowadzić do powstałych w ten sposób 
obrazów trochę życia, postaraj się uchwycić  
w kadrze postać człowieka. Może to być przypadkowy 
przechodzień albo też ktoś, kogo znasz. Zwykły spacer 
z koleżanką, kolegą lub z kimś bliskim może być 
wspaniałą okazją do wypróbowania tych metod.

2. PERSPEKTYWA,  
SYMETRIA, LUDZIE



Jeśli robisz zdjęcia smartfonem lub innego 
rodzaju aparatem, który nie pozwala na ręczne 
i nieco skomplikowane na początku, ustawienia 
głębi ostrości, postaraj się żeby zdjęcia były 
minimalistyczne. Spora głębia ostrości cechująca 
aparaty w smartfonach sprawi, że duża ilość 
elementów w kadrze zrobi wrażenie bałaganu. 
Wzrok oglądającego gubi się wtedy w nadmiernej 
ilości szczegółów takiego zdjęcia i często nie 
wiadomo do końca co tak naprawdę jest głównym 
tematem. Aby tego uniknąć, lepiej wyodrębnić 
główny temat zdjęcia, na przykład odpowiednio się 
ustawiając. Czasem wystarczy po prostu podejść 
bliżej fotografowanego obiektu.

3. POBAW SIĘ MINIMALIZMEM

A gdy zdjęcia są już zrobione pomyśl o ich obróbce. 
Rzadko zdarza się, że zdjęcie nie wymaga żadnego 
opracowania. Rzecz jasna nie mam tutaj na myśli 
skomplikowanych retuszy w Photoshopie. Podstawowe 
poprawki kontrastu, jasności, nasycenia kolorów czy 
też wyrównania zdjęcia, każdy może wykonać w prosty 
sposób na smartfonie. Ilość aplikacji umożliwiających 
tego rodzaju obróbkę zdjęć jest ogromna. Wystarczy 
wymienić takie hity jak np. Snapseed, VSCO Cam czy 
też AfterGlow. Poprawki wykonane w ten sposób nie 
zabierają wiele czasu,  
a często pozwalają na nadanie zdjęciu blasku. Zanim 
zamieścisz zdjęcie na Instagramie, spróbuj spojrzeć 
na nie krytycznym okiem i wychwycić w ten sposób 
zbyt mocne lub za słabe kolory, prześwietlenia lub 
części kadru, które są zbyt ciemne. Wszystko to może 
i powinno być skorygowane przed publikacją fotografii 
na Instagramie.

4. OBRÓBKA TEŻ JEST WAŻNA!



Próbuj nowych, niecodziennych rozwiązań. 
Zdjęcie może być wykonane z poziomu podłoża, 
albo z wyciągniętej w górę ręki. Tego rodzaju 
zabiegi diametralnie zmieniają punkt widzenia 
i w odpowiednich okolicznościach mogą dać 
naprawdę silny efekt. Baw się i sprawdzaj co może 
dać przechylenie kadru, szukaj nowych sposobów 
na pokazanie miejsc nawet dobrze Ci znanych. 
Eksperymentowanie jest chyba najlepszym sposobem 
na wypracowanie świeżego spojrzenia, które zawsze 
jest najlepszą drogą do zrobienia udanego zdjęcia.

5. EKSPERYMENTUJ!

Zdjęcie klimatycznej 
restauracji w oryginale 
było dość monotonne 
- po zmianie barw na 
monochromatyczne 
większą uwagę 
przykuwają kształty 
 i formy. 

ŚWIATłO, CIeń i oświetlenie
  

Autor: Antoni Żółciak, Digital Camera Polska 



zacznijmy od pomiaru światła - brzmi może 
skomplikowanie, ale jest jednym z najbardziej 
prostych mechanizmów, jakie może wykorzy-
stać każdy fotografujący. w naszych smart-
fonach rzeczony pomiar odbywać się może 
na dwa sposoby - albo poprzez ręczny wybór 
danego trybu, albo z automatu. 
 wybierając punkt ostrości (poprzez dotknię-
cie ekranu we właściwym miejscu) zmieniamy 
jednocześnie punkt pomiaru światła. jeśli 

wskażemy na obszar jasny, automatyka do-
stroi ekspozycję w taki sposób, by danego 
fragmentu nie prześwietlić. w konsekwencji 
pozostała część kadru może być wyraźnie 
ciemniejsza. w drugą stronę działa to podob-
nie, wskazując zacienione fragmenty rozjaśni-
my je, natomiast lepiej nasłonecznione partie 
zdjęcia mogą zostać prześwietlone. wszystko 
zależy od nas i od tego, co chcemy na zdjęciu 
pokazać. 

W zależności od tego, na którą część kadru ustalimy ostrość, telefon zmieni również punkt pomiaru 
światła. Na pierwszej fotografii widać, że autofocus celował w widoczny na horyzoncie koniec ulicy.
Na drugiej, z kolei, ostrzono na jeden z budynków.

alternatywą jest fotografowanie w trybie Hdr, 
gdzie smartfon wykona kilka zdjęć danej 
scenerii o różnej ekspozycji, a następnie złoży 
je w jeden, finalny obrazek, na którym widocz-
ne będą szczegóły zarówno w cieniach, jak 
i w światłach. 
 o ile nad pomiarem światła jesteśmy w stanie 
zapanować po chwili, tak fotografując wiosen-

ne krajobrazy czy życie miasta trzeba liczyć 
się również z możliwością występowania flary. 
ten często niepożądany efekt optyczny poja-
wia się wtedy, gdy obiektyw skierowany jest 
na źródło światła - może to być słońce, mocna 
lampa czy nawet świeczka. wygląda to nastę-
pująco: 

Niepożądany Efekt 
wystąpienia flary.



jedynym skutecznym, a przy tym bezpłatnym 
sposobem radzenia sobie z tego typu flarą, 
jest stworzenie ręką “daszka” nad przednią 
soczewką obiektywu. w ten sposób mecha-
nicznie odetniemy promienie słoneczne i nie 
zaryzykujemy zrujnowania kadru. ale flara 
nie zawsze jest przeciwnikiem fotografa. jeśli 
uda nam się ją odpowiednio zminimalizować, 
świetnie podkreśli główny temat zdjęcia. 
a co z lampami? czy nie można kompenso-
wać zbyt intensywnego światła lampą błysko-
wą? Problem w tym, że większość smartfono-
wych lamp błyskowych to diody Led  
o ograniczonym zasięgu i mocy. dlatego też 
wyrównanie światła zastanego sztucznym  
w przypadku większości telefonów komórko-
wych z góry odpada. 

Prosta kompozycja wspierana cieniami, które urozmaicają kadr i nadają mu większej  
wartości estetycznej. 

najbardziej wymagającą dla smartfonów 
sytuacją jest wieczór i noc. niewielkie matry-
ce nieszczególnie dają sobie radę z brakiem 
oświetlenia zastanego, co skutkuje zdjęciami 
zaszumionymi i często poruszonymi.  
jedno i drugie można zminimalizować. 
 wybieraj ąc się na nocne fotografowanie mia-
sta mamy jedno wyjście: przed zwolnieniem 
spustu migawki należy oprzeć nasz sprzęt  
o dowolny obiekt, aby ograniczyć drżenie rąk. 
alternatywami są miniaturowe, fotograficzne 

statywy, jak choćby GorillaPod Griptight.  
jeśli aparatowi zapewnimy odpowiednią sta-
bilność, warto przejść na manualne ustawienia 
ekspozycji, maksymalnie obniżając czułość 
iso i wydłużyć czas otwarcia migawki, ale im 
ten ostatni będzie dłuższy, tym bardziej pew-
ną pozycję powinniśmy przybrać, by uniknąć 
poruszenia kadru.  
jeśli jednak szumów nie uda się uniknąć, 
a zdjęcie w kolorze nie wygląda najlepiej, mo-
żemy pokusić się o konwersję do czerni i bieli. 
 

Drobne zakłócenia w odpowiedniej stylistyce mogą nie tylko uratować fotografię, ale nawet 
sprawić, że stanie się bardziej atrakcyjna.  
 



FOOD POrn, CZyLI  
instagram oD kuchni   

Autor: Marta Dymek, jadlonomia.com

Każde smaczne zdjęcie zaczyna się 
w kuchni – otwórz lodówkę, wybierz z niej 
ulubione produkty i zastanów się co z nich 
przyrządzić. Postaraj się być kreatywnym 
i eksperymentować. Marchewkę przypraw 
cynamonem i chili. Z resztek warzyw 
przygotuj aromatyczne curry, a ziemniaki 
z wczorajszego obiadu zamiast wyrzucać, 
zamień w kokosowe placki. Jeśli nie masz 
gotowego pomysłu, poszukaj inspiracji 
w internecie. 

Produkty, które wybrałeś do 
przygotowania kreatywnego obiadu 
ułóż na blacie i zrób im pierwsze zdjęcie 
– dzięki temu możesz pochwalić się na 
swoim Instagramie zdjęciem przed i po 
gotowaniu. Nie bój się artystycznego 
nieładu, nie sprzątaj obierek po 
ziemniakach i nie układaj warzyw  
w wymyślne kompozycje. Wystarczy 
dobre światło, naturalna kompozycja  
i pstryk!  
 

BAcKSTAgE

@Marta Dymek

@Marta Dymek



Brawo, masz już pierwsze zdjęcie! Teraz 
wystarczy nadać mu trochę szyku przy 
użyciu jednej z dostępnych aplikacji lub 
ustawień na swoim telefonie. Sprawdź, 
czy Twój smartfon ma możliwość 
edytowania zdjęć i spróbuj zmienić jego 
jasność, podkręcić kontrast lub saturację. 
Jeśli nie masz takiej opcji, możesz 
ściągnąć jedną z wielu aplikacji takich jak 
VSCO, Cropic lub TAADA - dzięki wstępnej 
obróbce w jednym  
z tych programów, Twoje zdjęcie będzie 
naprawdę wyjątkowe! 

FOTOEdYcjA  

Kiedy już wstępnie przygotowałeś swoje 
zdjęcie, dodaj je do biblioteki Instagrama 
i przystąp do najważniejszej części, czyli 
wyboru odpowiedniego filtru.  
Nie daj się zwieść poradnikom mówiącym 
o najlepszych filtrach dla jedzenia - 
przecież każda fotka jest zupełnie inna! 
Z tego powodu lepiej jest porównać kilka 
filtrów i przekonać się samemu, który 
będzie wyglądać najlepiej.  

cREMA, LudWIg  
cZY AMARO 

@Marta Dymek

@Marta Dymek



Teraz w kilku słowach opisz co jest na 
fotografii – nie musisz być dosłowny! 
Przypomnij sobie zabawne powiedzenia, 
zadaj pytanie. Na koniec skorzystaj  
z hasztagów, czyli instagramowych 
etykiet. I pamiętaj, że w przypadku tych 
ostatnich lepiej jest zachować umiar.  
I nigdy pod żadnym pozorem nie używaj 
#polishgirl!  

HASZTAgI I SPÓłKA 

Zdjęcie dodane? Teraz możesz 
podglądać jak podoba się ono innym 
Instagramersom i wrócić do gotowania, 
a kiedy skończysz, zaserwuj swój obiad 
na ulubionym talerzu, połóż w jasnym 
miejscu, zrób kolejne zdjęcie i powtórz 
wszystkie kroki po kolei.  

STO POLuBIEń  
nA MInuTĘ!  

@Marta Dymek

@Marta Dymek



InSTAGrAM WynALeZIOnO
Dla kibiców sportu!  

Autor: Michał Pol, Przegląd Sportowy

Wygląda mi na to, że Instagram 
został wynaleziony właśnie dla 
kibiców sportu. Ze wszystkich 
mediów społecznościowych to 
właśnie dzięki Instagramowi 
mogą być dzięki swoim idolom 
tak blisko jak jeszcze nigdy. 

oczywiście sportowcy także tweetują, czasem 
nawet wrażenia z szatni w przerwie meczu. 
fajnie czasem czytać jak przekomarzają się 
ze sobą na facebooku czy twitterze, jak np. 
robert Lewandowski z wojtkiem szczęsnym 
przed meczem borussii dortmund pierwsze-
go z arsenalem drugiego. zdjęcia z życia 
gwiazd można znaleźć także i na facebooku. 
ale chyba sami sportowcy najbardziej polubili 
instagram, patrząc na to jak wiele zdradzają 
tam ze swego życia, jak dalece wpuszczają 
nas, fanów za kulisy swej sławy. słynny koszy-

karz nba, Lebron james wrzuca fotki nie tylko 
z szatni czy treningu, ale nawet... od swego 
dentysty z rozdziawioną szeroko jamą ustną. 
wielcy sportowcy lubią pokazać na instagra-
mie jakimi są luzakami w czasie wolnym, kró-
luje tu tenisistka serena williams czy sprinter 
Usain bolt, który podczas igrzysk olimpijskich 
w Londynie szokował zdjęciami z co ładniej-
szymi sportsmenkami. czasem się wygłupiają 
jak austriacki piłkarz david alaba z bayernu 
monachium, który na instagram wrzuca często 
selfies ze... śpiącym kolegą z drużyny, franc-
kiem ribery w tle.

Dla nas Instagram to wymarzone narzędzie nie 
tylko do śledzenia naszych ulubieńców, ale i by 
dokumentować nasze własne emocje ze stadionów, hal 
sportowych itp. 

@ Michał Pol

@ Michał Pol



no i oczywiście sportowców, których zobaczy-
liśmy z tak bliska. nie warto przy tym ścigać 
się na zdjęcia sportowe z zawodowcami 
siedzących za bandami reklamowymi tuż przy 
murawie, parkiecie, ringu itd. oni swoimi ca-
nonami czy nikkonami z długimi obiektywami 
zawsze zrobią lepsze zdjęcia akcji niż my na-
szymi smarfonami. za to im płacą. zobaczcie 
zresztą sami na zdjęciu obok co mi wyszło z 

próby uchwycenia finiszu biegu na 200 me-
trów podczas igrzysk olimpijskich w Londynie. 
Pstryknąłem je z całkiem dobrych miejsc dla 
prasy, jak widzicie prawie na samej linii finiszu. 
no ale gdzie jest Usain bolt, który pobił tu 
swój drugi rekord świata na tych igrzyskach? 
był dla mnie za szybki. tak samo jak Leo mes-
si, cristiano ronaldo i wszyscy wielcy, których 
chciałem ująć w akcji.

Za to niezłe zdjęcie sportowe, które 
oddaje klimat „wydarzenia” wyszło mi w 
przypadku pamiętnego meczu Polska 
– Anglia na Stadionie Narodowym, 
odwołanego bo ktoś zapomniał 
zamknąć dach przed ulewą. Na 
zdjęciu widać trenera Anglików, Roy’a 
Hodgsona, który przygląda się boisku 
przypominającemu raczej pole ryżowe 
niż arenę walk

Dlatego wolę skupiać się na kulisach 
zawodów i próbie oddania atmosfery. 
Np często robię zdjęcia najbardziej 
odjechanym kibicom. Poniżej kilku 
uchwyconych podczas mundialu 
w Brazylii...

@ Michał Pol

@ Michał Pol



A dokumentując wydarzenia, podczas których wyjątkowo świetnie się czułem 
często korzystam z powiązanej z Instagramem aplikacji Insta Place, która podpisuje 
miejsca - jak powyżej

 Kończę zdjęciem piekielnych wuwuzeli, 
które były prawdziwym przekleństwem na 
stadionach podczas mundialu w RPA, bo 
zagłuszały wszystko, nawet myśli. 

@ Michał Pol

@ Michał Pol



a dokumentując wydarzenia, podczas któ-
rych wyjątkowo świetnie się czułem często 
korzystam z powiązanej z instagramem apli-
kacji insta Place, która podpisuje miejsca - jak 
powyżej.
no i oczywiście lubię się chwalić spotkaniami 
z wielkimi sportowcami, z którymi udało mi 
się zrobić wywiad, albo po prostu porozma-

wiać.  jak dwaj triumfatorzy Ligi mistrzów z 
realu madryt, karim benzema i iker casillas 
czy sportowiec roku 2014 w Plebiscycie 
Przeglądu sportowego, kamil stoch, któremu 
w styczniu wręczałem statuetkę podczas Gali 
i przy okazji nie odmówiłem sobie zrobienia 
z nim przy tej okazji sefie, które oczywiście 
wrzuciłem na instagram. szukajcie go w moim 

IJAk rOBIć ZDJęCIA rODZInne 
I MIeć FAjnE PAMIąTKI  

Z WyCIeCZek?  
Adrian i karolina Jędrzejczyk

Nieważne czy to rodzinny 
spacer, wycieczka, wakacyjny 
wyjazd czy urodziny dziecka. 
Większość z nas chce uwiecznić 
te chwile, robiąc przy okazji 
kilka zdjęć. Jednak co zrobić, aby 
te zdjęcia były naprawdę dobre? 
Oto kilka rad, które pomogą Ci 
w tworzeniu fotograficznych 
pamiątek.

@ Adrian i Karolina Jedrzejczyk



Przede wszystkim nie prosimy  
o pozowanie i o uśmiechy. Ok, raz na jakiś 
czas ustawiane zdjęcie przejdzie, ale lepiej 
tego unikać. Tak będzie lepiej dla nas i dla 
samych fotografowanych. 
Nie każdy czuje się dobrze pozując przed 
aparatem i nie każdy na zawołanie umie 
się ładnie uśmiechnąć. Pamiętajmy, 
że takie zdjęcia powinny być niejako 
reportażem. Niech będą prawdziwe, a nie 
udawane i pełne sztucznych uśmiechów!

unIKAj POZOWAnIA 
I PRÓŚB O uŚMIEcH

Fotografia reportażowa to polowanie 
na emocje i łapanie chwil. Zapisujmy 
je w postaci jednego zdjęcia, które 
przywołuje wspomnienia i przenosi nas 
myślami do tego momentu. To jak wehikuł 
czasu! Pomyśl o robieniu zdjęć w ten 
sposób, a będziesz je oglądać z dużo 
większą przyjemnością, niż przyglądając 
się tym samym pozom na zmieniającym 
się jedynie tle.

KOLEKcjOnuj cHWILE

@ Adrian i Karolina Jedrzejczyk

@ Adrian i Karolina Jedrzejczyk



Troszkę gimnastyki przy robieniu zdjęć 
na pewno nie zaszkodzi, a może tylko 
pomóc! Kucnij, albo wejdź na krzesło 
i zrób zdjęcie z góry. Pokombinuj  
z perspektywą, a efekty na pewno Cię 
zaskoczą!

KAdRuj 
I EKSPERYMEnTuj

Robiąc zdjęcia (zwłaszcza dzieciom) 
często mamy problem z poruszonymi 
postaciami. Rozmazana ręka, noga, czy 
nawet cała biegnąca postać. Oczywiście 
bez przesady, ale poruszone zdjęcia mają 
swój urok! Nie bój się tego!  
To świetny sposób na przedstawienie 
ruchu i energii, która danej chwili 
towarzyszy. Z pomocą tutaj przychodzi 
technika zwana panoramowaniem, czyli 
podążanie aparatem za poruszającym się 
obiektem. Warto skorzystać z autofocusa 
w trybie ciągłym, który znacząco ułatwia 
fotografowanie w takich warunkach.

ucHWYĆ RucH              
@ Adrian i Karolina Jedrzejczyk

@ Adrian i Karolina Jedrzejczyk



Część fotografów twierdzi, że najlepszy 
aparat to ten, który jest akurat pod ręką. 
Coś w tym jest! Skoro większość z nas ma 
przy sobie aparat w telefonie, to czemu 
z niego nie korzystać? Warto jednak 
pamiętać o jednej rzeczy. Traktuj aparat 
w telefonie tak samo jak ten „klasyczny”. 
Tak samo przykładaj się do kadrowania, 
jak przy robieniu zdjęć kompaktem czy 
lustrzanką. Przy takim podejściu aparat 
w telefonie nieraz okaże się całkowicie 
wystarczający!

jAKI APARAT?

Skoro już robisz zdjęcia, z których 
jesteś zadowolony, to czemu się nimi 
nie podzielić? Serwisem stworzonym 
w tym celu jest Instagram. To, że Twoje 
zdjęcia mogą zobaczyć inni użytkownicy 
powinno być dodatkową motywacją. 
Co zrobić, aby zobaczyło je więcej 
osób? Musisz pamiętać o odpowiednich 
#hashtagach! Możesz nimi opisywać daną 
sytuację, emocje, miejsce, przedmioty 
czy nawet dominujące kolory. Nie 
ma ograniczeń, dodawaj hashtagi 
#poswojemu i daj się znaleźć!

InSTAgRAM
@ Adrian i Karolina Jedrzejczyk

@ Adrian i Karolina Jedrzejczyk

https://poswojemu.liczasieludzie.pl/


FenOMen SELFIE 
Autor: oprac. zbiorowe: InG Bank Śląski, Jarosław Marciuk

Nawet jeśli się do tego nie 
przyznajemy, każdy z nas 
prawdopodobnie pstryknął 
sobie w życiu choć jedno selfie. 
„Focie z rąsi” robimy coraz 
chętniej, ale czy wiemy jak 
zrobić je dobrze? 

choć selfie stały się popularne kilka lat temu, 
już dawno przestało w nich chodzić jedynie 
o wyciągniętą rękę i usta ułożone w dziubek. 
swój wideo-poradnik we współpracy z jedną 
z sieci telefonii komórkowych opublikowała 
nawet kim kardashian. do swoich selfie pod-
chodzi bardzo poważnie.
ci, którzy uważają, że zrobienie dobrego selfie 

to sztuka, mają na to kilka niezawodnych spo-
sobów. ale wiedza ile selfie opublikować  
i na jakiej platformie, to wyższy poziom zaawan-
sowania. należy pamiętać, że selfie dla innych 
mogą być zwyczajnie irytujące. Łatwo zostać 
zaklasyfikowanym jako narcyz. dlatego selfie 
powinny być wykorzystywane z rozwagą.

Wszyscy mamy swoje gorsze i lepsze 
strony. Zaletą robienia zdjęć sobie 
samemu, jest właśnie to, że dobrze je 
znamy i możemy łatwo je ukryć albo 
skorygować. Internet jest pełen porad jak 
wyjść pięknie na selfie. 

POZnAj SWOjE MOcnE 
STROnY, uKRYj gORSZE



jak się okazuje, są na to różne sposoby, a nie-
winne sztuczki pozwalają łatwo skorygować 
wygląd. wśród porad miłośników selfie króluje 
przekonanie, że najprostszym sposobem na 
wysmuklenie rysów twarzy, jest robienie zdję-

cia lekko z góry. by sylwetka była smuklejsza 
wystarczy wysunąć jedno ramię do przodu  
i raczej nie podejmować ryzyka fotografowa-
nia twarzy z dołu.

Jeśli nie chcesz podkreślać swoich 
niedoskonałości i zdradzać podkrążonych 
od przemęczenia oczu, pamiętaj, że 
o wiele lepiej wychodzimy na zdjęciach 
wykorzystujących naturalne światło. 

ŚWIATłO – nAjLEPIEj  
nATuRALnE

jednak nie należy pozować w pełnym słońcu, 
bo zdjęcie będzie prześwietlone. za to zdjęcia 
robione w pobliżu okna nabiorą delikatnego 

naturalnego efektu. nie pstrykajmy też selfie 
pod światło!

Możesz całkowicie odmienić swoją 
fotografię korzystając z filtrów lub 
aplikacji do edycji zdjęć.

FILTRY dOBRE  
nA WSZYSTKO

filtry pozwolą na osiągnięcie niepowtarzal-
nych efektów. filtr „piękna skóra” usunie 
niedoskonałości. Pomocne mogą być też 

opcje wybielania zębów, a nawet dodawania 
makijażu.



FILTRY dOBRE  
nA WSZYSTKO

Jak słusznie zauważa Sia, „Bez uśmiechu 
nie jesteś w pełni ubrana”. Dlatego 
nie podchodź do selfie zbyt serio, 
najważniejsza jest naturalność. Warto, 
by zdjęcie wyglądało na zrobione przy 
okazji. Nie powinno ono również sprawiać 
wrażenia, że zbyt mocno starasz się 
dobrze na nim wypaść.

uŚMIEcHnIj SIĘ

Użytkownicy serwisu instagram udostępni-
li dotychczas ponad 30 miliardów postów. 
wśród nich króluje selfie, w serwisie dumnie 
prezentuje się około 250 milionów tego ro-
dzaju zdjęć. tradycyjne selfie - zdjęcie wyko-
nane samemu sobie trzymanym w ręku lub 
na sticku telefonem komórkowym. to zdjęcia, 
które wiele mówią o człowieku. można powie-
dzieć, że powstała swojego rodzaju selfielo-
gia. oto kilka wersji selfie:
• bookselfie (z ksiażkami) - jest się czym chwa-
lić, jeśli rzeczywiście czytasz książki
• Drunkselfie (podczas picia) - nie ma się czym 
chwalić
• Duckfaceselfie (dzióbek) - przynajmniej jest 
wesołe, wyluzowane i w miarę nieszkodliwe
• bathroomselfie (w łazience) - mimo, że je-

stem wielkim fanem instagrama, tego trendu 
nie rozumiem,
ale totalnym odjazdem jest #toiletselfie  
(w toalecie)
• carselfie - można powiedzieć, że neutralne, 
ale trzeba zachować zdrowy rozsądek
• hospitalselfie - w szpitalu można się nudzić, 
ale aż tak bardzo?
• catselfie i dogselfie - w porządku, nie cze-
piam się, promujmy miłość do zwierząt.
a gdzie najczęściej robią sobie selfie turyści? 
Londyn wyprzedził nowy jork i został świa-
tową stolicą. 14% wszystkich zdjęć zostało 
wykonanych w mieście nad tamizą, a najpo-
pularniejszym tłem do selfie są takie atrakcje 
jak big ben, London eye i buckingham Palace.



Dziś prawie każdy ma smartfona, 
prezentowanie swoich fotek 
w social media jest łatwe 
i szybkie, jednak wiele osób 
wstawia do sieci to, co nigdy 
nie powinno się tam znaleźć. 
Pojawia się więc pytanie, 
co i jak publikować, aby 
zyskać uznanie kolejnych 
obserwujących?

pomysły na zdjęcia

były takie czasy, gdy rodzice kazali stać nie-
ruchomo w trakcie robienia zdjęć. dzisiaj nie 
trzeba stać w miejscu, a nawet można ska-
kać. jumpstagram to moja ulubiona kategoria 
fotografii mobilnej. efekty bywają zaskakujące: 
osoby lewitujące nad ulicą czy zawieszone 
gdzieś nad wodą, zaprzeczając prawu grawi-
tacji.
modny w social mediach stał się też photo-
bombing, czyli wejście w kadr pozującym 
do zdjęcia i zrobienie za ich plecami czegoś 
niespodziewanego. i jest to nawet ciekawe, 
pod warunkiem, że nasz udział jako mistrza 
drugiego planu, nie polega na pokazaniu mało 
subtelnego gestu.
foodporn oraz instafood to celebrowanie 
jedzenia na fotografii. sam lubię pstryknąć 
fotkę posiłku, nie jest to dla mnie snobizm, 

ale pamiętnik z podróży. dla innych może to 
być prezentowanie sztuki kulinarnej. wszystko 
zależy od tego jaki mamy pomysł na siebie  
w internecie, czy w ogóle mamy ochotę na 
taką refleksję, czy zakładamy, że portale spo-
łecznościowe zastępują albumy rodzinne  
i pamiętniki.

#hashtagi

Hashtagi to bardzo przydatne narzędzie do 
wyszukiwania postów i ludzi o podobnych 
zainteresowaniach. Hashtag to pojedynczy 
wyraz poprzedzony znakiem #. zapisuje się 
go #poswojemu, ale według pewnych reguł: 
bez spacji, najlepiej bez polskich liter. może 
to wyglądać tak: idzie wiosna, czas na zakupy. 
najlepsze buty na świecie - kolorowe tramp-
ki. #zakupy #wiosna #moda #polska #buty 
#trampki.

JAk rOBIć ZDJęCIA  
lubiane na instagramie?   

Jarosław Marciuk



jakich hashtagów używać? Przede wszystkim 
opisujących fotografię i odnoszących się do 
branży czy dziedziny życia. warto też wymy-
ślić i korzystać z własnego hashtaga jak np.: 
#duolook czy #instaszybki. Hashtagi są po-
wszechnie stosowane w konkursach na porta-
lach społecznościowych. inny rodzaj oznaczeń 
to hashtagi społeczności igers. Podróżując 
dodaj znacznik według schematu: #igersna-
zwamiasta, czyli np. #igersgdansk. Listę najpo-
pularniejszych hashtagów znajdziesz m.in.  
w serwisie iconosquare.com.

@linkowanie

w poście na instagramie oprócz stosowania 
hashtagów można także wstawiać linki do 
profili innych użytkowników. są na to dwie me-
tody. Po pierwsze, w opisie używa się znacz-
nika @ i nazwę danego konta. drugi sposób, 

to funkcja oznaczania znajomych. w obydwu 
przypadkach, w aplikacji pojawi się powia-
domienie informujące o oznaczeniu w innym 
poście.

gdzie?

kolejną funkcję, geolokalizację, należy stoso-
wać ostrożnie. dzięki powiązaniu instagrama 
z serwisem foursquare można podać lokali-
zację, gdzie zostało wykonane zdjęcie.  
to przydatne z dwóch powodów. Po pierw-
sze, inni użytkownicy będą mogli znaleźć 
na mapie miejsce wykonania zdjęcia i sami 
je odwiedzić. Po drugie, można wyszukiwać 
zdjęcia na instagramie wykonane w tej sa-
mej lokalizacji. często w ten sposób szukam 
miejsc wartych odwiedzenia. natomiast zu-
pełnie bezmyślne wydaje się mi wstawianie 
lokalizacji swojego domu.

Mimo, że jestem aktywnym 
użytkownikiem social media, to chronię 
moje życie prywatne. Każdy powinien 
zastanowić się jaki chce mieć wizerunek 
w internecie, co mają o mnie wiedzieć nie 
tylko znajomi, ale i obcy ludzie. 
 I zawsze należy o tym pamiętać, zanim na 
swoim profilu wstawi się kolejną fotkę.

@Jarosław Marciuk



Uchwycenie ciekawego kadru 
to dopiero połowa sukcesu. 
Ostateczny szlif nadasz zdjęciu 
podczas edycji. To tak jak 
z gotowaniem – główne danie 
może być przepyszne, ale 
umiejętnie doprawione smakuje 
jeszcze lepiej. Poznaj najlepsze 
bezpłatne aplikacje do obróbki 
zdjęć na systemy Android i iOS.

Instagram to niekwestionowany król 
fotografii mobilnej, który zapoczątkował 
modę na retro filtry. W aplikacji 
znajdziemy wszystkie podstawowe 
narzędzia obróbki, takie jak kadrowanie, 
wyostrzanie, czy korektę ekspozycji. 
Instagram to jednak znacznie więcej, siła 
aplikacji tkwi w jej społecznościowym 
charakterze.

InSTAgRAM

nAJLePSZe APLIkACJe  
MOBILne Do eDycji zDjęć 

Autor: Marcin Połowianiuk, spidersweb.pl



VSCO Cam to jedna z najlepiej ocenianych 
mobilnych aplikacji fotograficznych. 
Jej siłą są filtry, których jakość stoi na 
zaskakująco wysokim poziomie. Patrząc 
na obrobione 
w aplikacji zdjęcia trudno uwierzyć, że 
efekt powstał na smartfonie. Aplikacja 
wykorzystuje mikropłatności, które są 
opcjonalne, ale niezbędne do pobrania 
niektórych paczek filtrów. Wadą VSCO 
Cam jest mało intuicyjny interfejs.

VScO cAM

Mimo poważnie brzmiącej nazwy, 
Adobe Photoshop Express jest bardzo 
prostą aplikacją do edycji zdjęć, która 
m.in. pozwala naprawiać zdjęcia jednym 
kliknię- ciem. Znajdziemy tu również 
zestaw podstawowych narzędzi, takich 
jak korekcja czerwonych oczu, korekta 
ekspozycji, czy rozjaśnianie cieni.  
Nie zabrakło również filtrów, choć 
niektóre z nich trzeba dokupić.

AdOBE PHOTOSHOP 
EXPRESS



Aviary to jedna z moich ulubionych 
aplikacji do edycji zdjęć. Program idealnie 
balansuje między zaawansowanym 
kombajnem, a prostą w obsłudze 
aplikacją. Dzięki temu mogę polecić 
Aviary zarówno początkującym, jak 
i doświadczonym fotografom. Ci pierwsi 
poprawią zdjęcia jednym kliknięciem, 
a ci drudzy skorzystają z mnóstwo 
zaawansowanych funkcji. Aplikacja 
oferuje m.in. filtry, naklejki czy ramki.

AVIARY

Repix to edytor zdjęć przeznaczony dla 
osób z artystycznym zacięciem. Jej siła 
tkwi w pędzlach, dających nieograniczone 
możliwości tworzenia swoistych połączeń 
fotografii z grafiką. Za pomocą pędzli 
możemy dodawać rozbłyski świetlne, 
rozmycia i cały szereg innych efektów 
graficznych. Tylko od nas zależy, czy 
zachowamy realistyczny charakter zdjęcia, 
czy na podstawie zdjęcia stworzymy grafikę 
przypominającą plakat.

REPIX



5 GADŻeTóW, kTóre  
oDmienią twoje zDjęcia  

Jarosław Marciuk

Sam smartfon to nie wszystko. 
Dzięki odpowiednim akcesoriom 
otworzą się przed tobą zupełnie 
nowe możliwości. Oto 5 
najciekawszych gadżetów, 
które przydadzą się w fotografii 
mobilnej.

Co powiesz na malutki statyw, który 
zmieścisz w portfelu? Takim sprytnym 
gadżetem jest Pocket Tripod, który 
składa do się formatu karty kredytowej. 
Mimo niepozornych rozmiarów sprawdzi 
się w wielu sytuacjach – nocą pozwoli 
wykonać ostre zdjęcia bez poruszeń,  
a za dnia umożliwi zrobienie autoportretu. 
Pocket Tripod ma płynną regulację kąta 
nachylenia smartfona,  
a ponadto umożliwia fotografowanie  
w pozycji portretowej lub horyzontalnej. 
Gadżet jest kompatybilny ze wszystkimi 
smartfonami na rynku.

gRunT TO STABILnOŚĆ



Jeśli korzystasz ze statywu, na pewno 
przyda ci się również dedykowany pilot. 
To proste urządzenie pozwoli wyzwolić 
migawkę bezprzewodowo, dokładnie 
w momencie, w którym chcesz to 
zrobić. Takim sprytnym gadżetem jest 
HALO firmy Hisy, który w prosty sposób 
sparujesz za pośrednictwem Bluetooth  
z iPhone’m i smartfonami z Androidem. 
Co więcej, HALO możesz połączyć  
z wieloma smartfonami jednocześnie. Ten 
sam moment uchwycony z kilku różnych 
perspektyw? Żaden problem!.

ZdjĘcIA nA OdLEgłOŚĆ

Podobno amator martwi się o sprzęt, 
profesjonalista o pieniądze, a mistrz  
o światło. Nawet jeśli dziś nie uważasz się 
za mistrza, warto dążyć do coraz lepszych 
zdjęć. Pierwszym krokiem może być 
zadbanie o dobrą lampę błyskową. Jednym 
z ciekawszych gadżetów jest lampa Nova. Ma 
ona wymiary nieco grubszej karty kredytowej, 
a więc zmieścisz ją w portfelu. Błyskotka jest 
wyposażona w 40 diod LED, zatem zaświeci 
40 razy mocniej, niż flash twojego smartfona! 
Nova łączy się ze smartfonem poprzez 
Bluetooth i ma własny akumulator.

ŚWIATłO TO POdSTAWA



Możliwości swojego smartfona zwiększysz 
dzięki zewnętrznym obiektywom, które łatwo 
przymocujesz do obudowy. Rozwiązaniem 
wartym uwagi są akcesoria firmy Moment. 
Niech nie zmyli cię ich niepozorny rozmiar! 
Obiektywy są wykonane z metalu i szkła,  
a specjalnie zaprojektowana konstrukcja 
optyczna gwarantuje doskonałą ostrość zdjęć. 
W ofercie firmy znajduje się teleobiektyw do 
portretów i zbliżeń oraz szkło szerokokątne, 
dzięki któremu zobaczysz więcej. Obiektywy 
mocuje się do obudowy smartfona za 
pośrednictwem specjalnej płytki montażowej.

OBIEKTYWnIE WIĘKSZE 
MOżLIWOŚcI

Czym byłaby fotografia mobilna bez selfie? 
Jeśli chcesz zrobić zdjęcie pośród grupy 
przyjaciół, wyciągnięcie smartfona na 
długość ramienia nie wystarczy. W takich 
sytuacjach sprawdzi się tzw. selfie stick, 
czyli rozsuwany kijek pozwalający wysunąć 
smartfon na większa odległość. Warto 
rozważyć zakup kijka z łącznością Bluetooth, 
który nie tylko zapewni bezpieczny uchwyt, 
ale również pozwoli na zdalne wyzwalanie 
migawki. Takim gadżetem jest Polaroid 
Selfie Stick, kompatybilny z większością 
smartfonów i wysuwany na odległość ponad 
metra! Gadżet pozwala również dostosować 
kąt nachylenia smartfona.

Bądź  
SAMOWYSTARcZALnY



    

  każdy ma coś co robi  
wyjątkowo i #poswojemu.

Zdjęcia to nie tylko doskonała 
kompozycja i doskonała technika ich 
robienia. To również kreatywność i 
aktywność. Niezależnie od tego czy 
jesteś już mistrzem mobilnej fotografii, 
czy dopiero zaczynasz – wybierz z 
naszych rad najlepsze i te, które pasują 
do ciebie. 
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