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„Żubry  w  pejzażu  Puszczy  Knyszyńskiej” można  oglądać  od 7 kwietnia  2017 

roku w klimatycznych wnętrzach  Państwowej  Akademii  Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, 
Aleja Na Skarpie 27. Autorem  zdjęć  jest  białostocki  fotoreporter  i  fotograf  Michał  Kość, 
którego  pasją  jest  obserwowanie  i  fotografowanie żubrów  w  ich  naturalnym  środowisku.  Na 
wystawę  składają  się  26 fotografie w  dużych  formatach (24 szt. – 100x70 cm oraz 2 szt.  
– 200x80 cm), co pozwala wydobyć  piękno  i  niezwykłość kadrów,  jak  też – wraz z 
eksponatami ze  zbiorów  PAN Muzeum Ziemi, jak np. szkielet  prażubra  – zbudować  
unikalny,  magiczny  nastrój ekspozycji.  
 

„Żubry  w  pejzażu  Puszczy  Knyszyńskiej”  to fotograficzny zapis zachowań, 
obyczajów,  stanów  emocjonalnych, ale  także  urody i  niepowtarzalności tych 
majestatycznych  zwierząt. Z drugiej strony prezentowane  zdjęcia pokazują, specyficzne dla 
autora, podejście  do  ich  fotografowania.  Michał  Kość wykorzystuje zjawiskowe wschody i 
zachody  słońca,  łączy  grę  światła  i  posągowość  sylwetek,  bawi  się  złożonością  krajobrazu  i  
przede wszystkim wyczekuje  moment,  nie  śpieszy  się.  Na  jego zdjęciach  odkrywamy 
różnorodne  oblicza żubrów – raz jest to dostojne zwierzę  wędrujące  w  blasku  
zachodzącego  słońca,  innym  radośnie  wierzgający  nogami  samiec,  jeszcze  innym  żubrzyca  
otaczająca  opieką  swoje  maleństwo, czy wreszcie stado  oddające  się  błogiemu  lenistwu.  
Zwierzęta  z  godnością,  a  czasami  swadą  i  zadziwiającą  lekkością, prezentują  swe potężne  
ciała  i  czarują  wielkimi oczami  o  nostalgiczny  spojrzeniu.  Każda  fotografia  to  pasjonująca  
historia  żubra  lub  żubrów,  na  każdej  też  widoczne  są  zaangażowanie  fotografa  i  jego  
osobisty, pełen  szacunku  i  podziwu,  stosunek  do  tych  niezwykłych  zwierząt.   
 

Na wystawie „Żubry  w  pejzażu  Puszczy  Knyszyńskiej”  pokazane  są  fotografie 
wykonane  na  wschodnich  terenach  województwa  podlaskiego na przestrzeni ostatnich 10 
lat. Bardzo trudno  było  wybrać  tych  26  spośród  tysięcy  zdjęć,  jakie  w  tym  okresie  powstały.  
Dlatego ich  głównym  zadaniem jest pokazanie piękna oraz  wyjątkowości  żubrów, ale –  
niejako przy okazji – rozbudzenie wyobraźni  i  wywołanie  u  widzów  nieodpartej  potrzeby 
jeszcze  bliższego  ich  poznania.  
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ZAPRASZAMY  NA  W  E  R  N  I  S  A  Ż 
 

Wernisaż  wystawy  wielkoformatowej  fotografii  „Żubry  w  pejzażu  Puszczy  
Knyszyńskiej”  odbędzie  się  6 kwietnia 2017 roku (czwartek), o godz. 18:00 we  wnętrzach  
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Aleja Na Skarpie 27. Zanim  otworzą  się  właściwe  drzwi  
i  goście  przejdą  do  oglądania  prezentowanych  fotografii,  będzie  czekało na nich kilka 
niespodzianek. 

 
W klimat Puszczy  Knyszyńskiej  – wyjątkowej  i  zupełnie  innej  niż  pozostałe  puszcze i 

lasy w Polsce – oraz  wędrującego jej  ostępami  ogromnego stada  żubrów  wprowadzi   
PROF. WANDA OLECH-PIASECKA – pracownik naukowy SGGW i prezes 
Stowarzyszenia  Miłośników  Żubrów. Z właściwymi  sobie  dowcipem  i  swadą  opowie  o  
rzeczach  ważnych,  a  jednocześnie  ciekawych  i  nierzadko  zaskakujących.  

  
Natomiast MICHAŁ  KOŚĆ  - autor  zdjęć, przybliży  i  postara  się  zarazić  zebranych  

pasją fotografowania  żubrów.  Opowie  nie  tylko  o  swoich  doświadczeniach,  eksperymentach  i  
przemyśleniach  związanych  z  robieniem  zdjęć,  ale  również  bliskich  i  bardzo  bliskich 
spotkaniach z tymi posągowymi  zwierzętami. 

 
             Na  wystawie  zdjęć  nawet  nie  wypada  nie  porozmawiać  o  sprzęcie  fotograficznym.  
NIKON POLSKA – partner technologiczny wystawy, na  specjalnie  zaaranżowanym  
stanowisku zaprezentuje nowinki oraz  różnorodny  sprzęt  dedykowany fotografii 
przyrodniczej. Ekspert z firmy  Nikon  wyjaśni  też  wszelkie kwestie i odpowie na pytania 
nurtujące  zainteresowanych.  
 
               A  w  ramach  poczęstunku,  na  gościnnym  wschodnim  stole znajdą  się  same  
tradycyjne PRZYSMAKI PODLASKIEJ KUCHNI. Nie  zabraknie  więc  swojskich  kiełbas  
i  wędzonych  wędlin,  salcesonów  i  pasztetów,  miękkich  i  twardych  serów  korycińskich,  
smalczyku  ze  skwarkami  i  cebulką,  narwiańskich  ogórków  kiszonych,  chlebów  na  zakwasie,  
smacznych  sękaczy  i  słodkich  mrowisk,  miodów  z  wiejskiej  pasieki,  ale  także  naturalnych 
soków,  Żubra i… Ducha Puszczy.   
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 Jestem fotografem, fotoreporterem,  miłośnikiem przyrody oraz 
bliskich  i  dalekich  podróży. W  przyszłym  roku  będę świętował  
30-lecie pracy zawodowej.  Zaczynałem jako etatowy fotograf na 
Politechnice  Białostockiej,  a  potem w Muzeum Podlaskim. Jednak 
robienie  zdjęć statycznym obiektom to nie to, mnie pociągała  
fotografia prasowa i dokumentalna. W 1991 roku zostałem 
fotoreporterem w „Gazecie  Współczesnej”  – największym  
ówczesnym dzienniku w  pół.-wsch. Polsce, i tak rozpoczęła  się  
trwająca  do  dziś  przygoda  z  fotoreporterką.  Zmieniały  się  miejsca  
pracy, ewaluowały stare  i  ujawniały  nowe zainteresowania, ale 
nigdy  nie  osłabła  we mnie chęć  fotografowania. Obecnie, jako 
freelancer, współpracuję z mediami regionalnymi i 
ogólnopolskimi,  Polską  Agencją  Fotografów  FORUM  i  Agencją  
Fotograficzną  WSCHÓD.   
 

Mogę pochwalić  się  różnorodnym dorobkiem. W portfolio mam publikacje 
dotyczące płn.-wsch. Polski  w  znaczących  gazetach i czasopismach, m.in. w Polityce, 
Newsweek Polska, Gazecie Wyborczej, Wprost i innych, oraz magazynach kobiecych i 
podróżniczych,  takich  jak Polska  wita,  Podróże,  Witaj  w  Podróży,  National Geographic. 
Inną  formą  aktywności jest udział  w  projektach, konkursach fotografii prasowej oraz 
przyrodniczej, zbiorowych i indywidualnych wystawach. Moje zdjęcia  znalazły  się  m.in.   
w księdze  „Dziesięciolecie  Polski  Niepodległej",  poświęconej  okresowi  1989–1999 pod 
redakcją  Małgorzaty  Niezabitowskiej, oraz albumie  „303  zdjęcia które  musisz  znać",  
będącym  zbiorem najlepszych fotografii prasowych z lat 1989-2013,  rejestrujących zmiany 
polityczne, gospodarcze i mentalne, które  dokonały  się  w  Polsce. 
Moje fotografie można  było  oglądać  na  wystawach,  m.in.  „Basowiszcza  /  miłość,  
tożsamość,  fascynacja”  w  Centrum  im.  L.  Zamenhofa  w  Białymstoku,  „Narew  – ludzie, 
przyroda,  kultura”  w  Muzeum  Północno-Mazowieckim w Łomży,  „Foto  Pein  7”  w  Rybmiku.  
 

Ale moją prawdziwą  pasją jest obserwowanie  i  robienie  zdjęć  żubrom w 
Puszczach Białowieskiej i Knyszyńskiej (woj. podlaskie). Trochę  je  poznałem i chyba 
zaprzyjaźniłem,  co  pozwoliło  wypracować  mi własny  styl fotografowania tych 
majestatycznych  zwierząt.  W  ubiegłym  roku  swoje  dokonania  pokazałem  szerszej  
publiczności.  Wystawa  zdjęć  „Żubr  – puszcz  imperator” gościła  w Centralnej Bibliotece 
Rolniczej im. M. Oczapowskiego w Warszawie oraz w Pracowni  Filmu,  Dźwięku  i  
Fotografii w  Michałowie  k.  Białegostoku.  Obecną  prezentację „Żubry  w  pejzażu Puszczy 
Knyszyńskiej” w  PAN  Muzeum  Ziemi    traktuję  jako  podsumowanie  dotychczasowych  
spotkań  z  żubrami  i  jednocześnie początek nowego  ich  rozdziału.  
                                                                                                                        MICHAŁ  KOŚĆ   




