
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania 
w Łodzi                                  

Wydział Filmu i Fotografii                         
 

Katedra Fotografii 
Kierownik Katedry - prof. nz. dr hab. Mirosław Araszewski 

 
 

Zespół: 
prof. nz. dr hab.  Mirosław Araszewski

prof. nz. Sergiusz Sachno
prof. Aleksandra Mańczak

mgr Miłosz Krajewski 
 

Katedra Sztuki Operatorskiej 
Kierownik Katedry –  prof. dr hab. Stanisław Szymański

Zespół:
prof. Stanisław Szymański

prof. nz. Grzegorz Kędzierski
mgr  Marcin Kuszmar

Katedra Reżyserii
Kierownik Katedry – prof. nz. Piotr Andrejew

Zespół:
prof. nz. Piotr Andrejew

dr Jerzy Matula
dr Beata Cholewa-Mazurowska

Katedra Wiedzy o Filmie
Kierownik Katedry – dr Paweł Sołodki

Zespół:
dr Wiesława Jordan
dr Paweł Sołodki

dr Bronisława Stolarska
 



oficjalna strona: 
www.wssip.edu.pl

facebook: 
www.facebook.com/Wyższa-Szkoła-Sztuki-i-Projektowania-w-Ło-

dzi-243557579038637/

rekrutacja: 
www.wssip.edu.pl/rekrutacja 

opłaty:
www.wssip.edu.pl/oplaty

 

 podanie o przyjecie na studia: 
www.wssip.edu.pl/podanie_o_przyjecie_do_wssip.pdf

 

galeria wydziału fotografii i filmu: 
http://www.wssip.edu.pl/images/galeria_fotografii/

www.wssip.edu.pl
www.facebook.com/Wy�sza-Szko�a-Sztuki-i-Projektowania-w-�odzi-243557579038637/
www.wssip.edu.pl/rekrutacja
www.wssip.edu.pl/oplaty
www.wssip.edu.pl/podanie_o_przyjecie_do_wssip.pdf
http://www.wssip.edu.pl/images/galeria_fotografii/
www.wssip.edu.pl
http://www.wssip.edu.pl/index_english.php
http://www.wssip.edu.pl/index_ukrainski.php
http://www.wssip.edu.pl/index_rosyjski.php
http://www.wssip.edu.pl/images/galeria_fotografii/
http://www.wssip.edu.pl/images/galeria_fotografii/
http://www.wssip.edu.pl/images/galeria_fotografii/
http://www.wssip.edu.pl/images/galeria_fotografii/


Katedra Fotografii

prof. nz. Sergiusz Sachno 
http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/s_sachno/
www.sachno.pl 

Pracownia fotografii reklamowej
Zajęcia mają rozwijać u słuchaczy kreatywność, przygotowywać 
do szybkiego i twórczego radzenia sobie z różnorodnymi zadaniami 
w fotografii reklamowej. Do łączenia nabytych umiejętności graficznych 
w projektowaniu typografii, loga, hasła dla danego produktu pod kątem 
użycia w reklamie. Projekty semestralne i roczne powinny stanowić 
proces tworzenia autorskiego cyklu fotograficznego na wzór kampanii 
reklamowej. Proces ten obejmuje znajdowanie i definiowanie pomysłu, 

wybór właściwej techniki fotograficznej i środków stylistycznych, 
świadomość kontekstu współczesnej kultury wizualnej dla własnych 
wyborów estetycznych. Projekty są rozpatrywane z uwzględnieniem 
możliwości realizacyjnych słuchacza. Są tworzone w porozumieniu 
z prowadzącym a poszczególne etapy realizacji omawiane na zajęciach 
Celem ostatecznym jest przygotowanie słuchacza do samodzielnej pracy 
na rynku fotografii reklamowej.

Katarzyna Kędroń 

Marta Wiktoria Słyż

Piotr SzewcAgnieszka Noworyta

Agata Zubrzycka

http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/s_sachno/
http://www.sachno.pl
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Wojciech Gajda

Katarzyna Kędroń 

Wioleta Chlistowska Wiktor Zawisza

Sara Weber Aleksandra Michael
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Rafał Saługa

Robert Warzocha

Wiktor Zawisza

Piotr Piatoni
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Piotr Wolski

Tomasz Pawelec

Robert Warzocha Tomasz Ziober

Michał Chojnacki.
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prof. nz. dr hab.  Mirosław Araszewski
http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/m_araszewski/

Pracownia fotografii  
kreacyjnej i artystycznej 
AUTORSKI PROGRAM: OD REJESTRACJI DO KREACJI.
Najpierw trzeba zobaczyć, później pomyśleć i wybrać świadomie 
z rzeczywistości, to, co istotne w przekazie myśli.  
 
Zajęcia w pracowni mają charakter warsztatowy, gdzie student ma 
możliwość realizowania swoich pomysłów, w ramach proponowanych 
tematów. W każdym semestrze stopień trudnści zadań narasta.
Cykl zajęć i pokazów praktycznych ma na celu rozwijać wyobraźnię 
i świadomość studenta w fotograficznym postrzeganiu rzeczywistości.   

Wspólne omawianie realizowanych sesji zdjęciowych, pozwala na 
indywidualne rozwiązania realizacyjne, gdzie każdy student może 
wyrazić swoją, artystyczną osobowość. cały cykl edukacyjny i twórczy 
trwa 10 semestrów. Kończy go dyplom, który jest indywidualną 
realizacją zgłoszonego, własnego tematu.
Rolą pedagoga jest zadanie, by studentom w czasie studiów pomóc 
w znalezieniu własnej drogi twórczej, i aby fotografia była ich pasją 
i sposobem na życie.

Paweł Lenart

https://czarujemyopakowaniami.wordpress.com/
http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/m_araszewski/
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Agata Woźniakowska

Ewa Zaremba
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Katarzyna Jędraszek

Magdalena Armat
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Mateusz Matliński
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Tomasz Wajsprych

Agata Kacprzak Cezary Rebech
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Piotr Ragankiewicz

GrzegorzLenart
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Rafał Saługa

Szymon Świętochowski
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Szymon Świętochowski
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Tomasz Pawelec
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mgr Miłosz Krajewski
http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/m_krajewski/

Pracownia Fotografii Dokumentalnej 
i Reportażowej
Garry Winogrand powiedział, że fotografujemy aby zobaczyć 
jak wygląda świat sfotografowany. Rozwijając jego słowa można 
skonstatować, że fotografia, szczególnie dokumentalna i reportażowa, 
jak żadne inne medium pozwala utrwalać zapis chwili, dokumentując 
rzeczywistość widzianą oczami fotografa. To ważne stwierdzenie 
w obliczu dynamicznych przemian współczesnego świata nabiera 
nowych znaczeń. Rozwój technologii cyfrowych doprowadził do 
szerokiej demokratyzacji medium i do przepełnienia obrazami sfery 

medialnej jak nigdy dotąd w historii fotografii. Wobec tych ważkich 
przemian oraz skutków, jakie za sobą niosą, niezwykle ważne jest 
wykształcenie umiejętności poruszania się w nowej rzeczywistości, 
w tym korzystania z multimedialnych form wypowiedzi. Opanowanie 
warsztatu z uwzględnieniem nowych mediów, jak również zrozumienie 
kontekstu społeczno-historycznego stwarza możliwość studentom 
pracowni „Dokumentu i reportażu” stania się w pełni świadomymi 
fotografami.

Dagmara Burzynska

Pawelec Tmasz

http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/m_krajewski/
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Jesika Ciapa

Grzybowski Adam
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Guz Mikołaj

Pursa Julia



Katedra Fotografii

Rogozińska Edyta

Monika Sadłos



WSSiP

Kształcenie realizatorów filmowych i telewizyjnych to trudne zadanie. 
Staramy się nauczyć naszych studentów podstaw rzemiosła filmowego, 
nie oczekując, że nasi absolwenci trafią od razu do filmu fabularnego, 
bardziej przygotowując ich do pracy w szybko rosnącym sektorze 
audiowizualnym i dając im trwałe podstawy do budowania własnego 
warsztatu. Nauka terminologii, wiedza o przyjętych formatach 
scenariusza, umiejętność samodzielnej realizacji reportażu, krótkiego 

filmu fabularnego, dokumentalnego, klipu muzycznego, reklamy, 
przekazanie studentom umiejętności nagrywania i twórczego użycia 
dźwięku w filmie, cyfrowy montaż filmowy, to przedmioty, których 
uczymy. Realizacja etiud studenckich jest swobodnym procesem 
twórczym, ale nabyte w pracy umiejętności mają charakter konkretnych 
zawodowych kwalifikacji. 

KSIĄŻĘ MROKU MUSI UMRZEĆ 
Reżyseria: Wojciech Zubek
Zdjęcia: Artur Baradziej
Opieka Artystyczna: prof. nadzw. Grzegorz Kędzierski
www.youtube.com/watch?v=tZbZFCwoK4k

OCZY OTWARTE  
Scenariusz i reżyseria: Rafał Bieńko
Zdjęcia: Artur Baradziej
www.youtube.com/watch?v=beTYewczAEM

OPERACJA WINO 
Realizacja: Hubert Irisik
Opieka artystyczna: Jerzy Matula
www.youtube.com/watch?v=iUbY2Qzcw5c

SCHODY DO NIEBA 
Realizacja: Kornel Bartmański
Opieka artystyczna: dr Piotr Andrean Andrejew
www.youtube.com/watch?v=gTALYBLzA08

TĘSKNIĄC ZA MORZEM 
Realizacja: Andrzej Paszkiewicz
www.youtube.com/watch?v=FrglLViCG2I

ZBIERA SIĘ NA DESZCZ 
Scenariusz i reżyseria: Rafał Bieńko
Zdjęcia: Marcin Kuszmar
Opieka artystyczna: Stanisław Szymański, Grzegorz Kędzierski
www.youtube.com/watch?v=zUsBTGQWEtU

dr Piotr Andrean Andrejew 
http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/p_andrejew/
www.andrejew.com

dr Jerzy Matula 
http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/j_matula/
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prof. nz. Grzegorz Kędzierski
http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/g_kedzierski/ 
prof. dr hab. Stanisław Szymański
Stanisław Szymański (operator filmowy)

FilmPolski.pl - Stanisław Szymański
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„Oczy otwarte” 
zdjęcia Artur Baradziej 
reżyseria Bieńko Rafał

https://www.youtube.com/watch?v=beTYewczAEM

„Zbiera się na deszcz” 
zdjęcia Kuszmar Marcin 
reżyseria Bieńko Rafał

https://www.youtube.com/watch?v=zUsBTGQWEtU

„Schody do nieba” 
realizacja Kowalski Tomasz

https://www.youtube.com/watch?v=Fvf7_f8AXmI

„Bastian” 
realizacja Szymon Kubka

https://www.youtube.com/watch?v=DEGDu2LPpwM

„Widok na morze” 
zdjęcia Marcin Gołąb 

reżyseria Dąbek Marcin
https://www.youtube.com/watch?v=2kD0U2f_E_w

https://czarujemyopakowaniami.wordpress.com/
http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/g_kedzierski/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis�aw_Szyma�ski_(operator_filmowy)
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Wykaz innnych wydziałów 
http://www.wssip.edu.pl/uczelnia.php?m=2&strona=wydzialy&w=wydzialy

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Katedra Architektury i Urbanistyki
Katedra Architektury Wnętrz
Zakład Konstrukcji I Budownictwa  
Studium Podyplomowe 

CENTRUM ARCHITEKTURY I WZORNICTWA

WYDZIAŁ WZORNICTWA                                         
                                                                                                           

Katedra Projektowania Przemysłowego
Katedra Komunikacji Wizualnej                                     
Katedra Ubioru  
Zakład Konstrukcji i Modelowania
Studium Podyplomowe 

STUDIUM AKTORSKIE przy Wydziale Filmu i Fotografii Wyższej 
Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.

SZKOŁA PROJEKTOWANIA I REKLAMY 
– Policealne Prywatne Studium Zawodowe istnieje od 1991 roku.

http://www.wssip.edu.pl/uczelnia.php?m=2&strona=wydzialy&w=wydzialy
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