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Towarzystwo Fotograficzne POZYTYWni 

Początki Towarzystwa Fotograficznego POZYTWni zbiegają się z przyznaniem przez 
Polsko- Amerykańską Fundację Wolności grantu pieniężnego z programu „Działaj Lokalnie” 
(projekt: „Tworzymy Razem”). Wniosek sygnowany przez Radę Rodziców Zespołu Szkół 
Ponad gimnazjalnych w Żabnie, a merytorycznie przygotowany przy udziale szkolnej 
młodzieży i Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, przeszedł pozytywną ocenę i uzyskał 
maksymalną (wnioskowaną) kwotę dofinansowania. Pierwsze spotkania odbyły się już w 
maju 2007 roku, a trwający cykl warsztatów zakończył się wernisażem wystawy „moim 
okiem” 13 uczestników, którzy aktywnie twórczo włączyli się w realizację projektu. 
Realizacja projektu pozwoliła na zakup 14 sztalug studyjnych, 30 ram wystawienniczych, a 
także na pokrycie wydatków związanych z wernisażem i prowadzonymi warsztatami. 

Cel 

Celem Towarzystwa jest koncentrowanie wokół jego działań wszystkich tych, którzy chcą 
tworzyć fotografie, poszerzać wiedzę i wymieniać się poglądami na jej temat. Towarzystwo 
stawia sobie również za cel propagowanie sztuki fotograficznej w innych środowiskach, a 
także współpracę z ośrodkami kultury, nauki i organizacjami jemu podobnymi. Towarzystwo 
chce promować własne działania, ale także promować swoich członków jako indywidualnych 
twórców. 

 

Członkowie 

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto działa w kierunku fotografii: zarówno jako 
jej twórca, czy też propagator. Nasze spotkania staramy się przygotowywać z myślą zarówno 
o początkujących, jak i tych, którzy mają już doświadczenie. 

   "Zarz ąd" Towarzystwa 

W celu reprezentacji naszego Towarzystwa oraz trzymania pieczy nad organizacją zarówno 
regularnych spotkań, jak i wydarzeń przez nas organizowanych wybraliśmy 
przewodniczących TFP, którymi są: Marcin Głuszek, Janusz Tokarski i Daniel Kopacz. 

 

 



 

Z czym wiąże się przynależność do Towarzystwa? 

Działając jako grupa twórcza pragniemy promować fotografię i osoby ją wykonujące, duży 
nacisk kładziemy na ustawiczne podnoszenie własnych kwalifikacji. Od członków 
oczekujemy w miarę możliwości regularnego brania udziału w spotkaniach, czynnego 
uczestnictwa w wydarzeniach prowadzonych przez TFP (przygotowywanie spotkań z gośćmi, 
przygotowywanie wernisaży, etc.), a przede wszystkim wielu POZYTYWNYCH pomysłów 
na jego rozwój. Dajemy szanse wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Żabnie na 
pokazanie się światu poprzez wystawienie swoich prac w galerii lub sali klubowej GCK, a co 
najważniejsze będąc z nami znajdziesz się w grupie równie zapalonych miłośników zdjęć. 

 


