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„Kochani, Maciek odszedł
robić zdjęcia Panu Bogu”
Tej treści wpis pojawił 26 marca rano, jako pierwsza aktualna informacja na stronie Agencji Kosycarz Foto Press. Godzinę wcześniej,
otrzymałem tej samej treści esemesa. Choć wielu z nas wiedziało, że
Maciek w szpitalu walczy o życie, wiadomość – jak to często w takich
przypadkach bywa – spadła na nas nagle. Wierzyliśmy wszyscy, że
wyjdzie z tej walki zwycięsko, wszyscy Maćkowi tego życzyliśmy,
wielu z nas modliło się o to każdego dnia tej walki… Stało się inaczej,
inne widać plany wobec Maćka miał Pan Bóg...
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Być fotoreporterem Agencji KFP było i jest
marzeniem każdego - i to nie tylko początkującego fotoreportera z Trójmiasta czy
Pomorza. Legitymacja Agencji KFP otwiera wiele drzwi, nierzadko niedostępnych
dla innych, jest gwarancją pełnego profesjonalizmu fotoreporterów pracujących
dla Agencji, gwarancją świetnej jakości
fotografii sygnowanych tą marką. Maciek
często powtarzał - „Nie robimy „fot”, nie
„focimy” i tym podobne. Nie znosił takich
określeń i potrafił upomnieć nawet fotoreportera z wieloletnią praktyką. „My fotografujemy, robimy zdjęcia - dobre zdjęcia”.

Maciek był człowiekiem niezwykle empatycznym, wrażliwym na piękno i potrafiącym docenić zaangażowanie i wysiłek
włożony przez fotoreportera w wykonanie
„zlecenia” czy przyniesiony przez niego
„temat własny”. Przez te kilkanaście lat
współpracy z nim wiele się nauczyłem
i to nie tylko w samej kwestii fotoreporterskiego rzemiosła, ale także, a raczej
przede wszystkim, wielkiej pokory. Jak
wielkiej w tym „fachu” potrzeba fotoreporterowi, Maciek tej pokory był doskonałym
przykładem.
Zawsze z ogromną dumą noszę legitymację Agencji Kosycarz Foto Press. Pamiętam, jak przeżywałem, kiedy w serwisie
pojawiły się pierwsze moje zdjęcia i kiedy
rok później ich ilość przekroczyła tysiąc,
a dzisiaj... jest ich już prawie 25 tysięcy.
Dziękuję Bogu, że spotkałem Maćka, za te
wszystkie chwile z Nim, te w redakcji, i te
w biegu –na zleceniach; za jego życzliwość,
zaufanie, za stworzenie WIELKIEGO DZIEŁA jakim jest serwis fotograficzny Agencji
Kosycarz Foto Press z jego wspaniałym
ZESPOŁEM. A w ostatniej dekadzie także
wspaniałego i doskonale przyjmowanego
– nie tylko przez mieszkańców Trójmiasta

i Pomorza – dzieła wydawniczego – albumów w cyklu „Fot. Kosycarz NIEZWYKŁE
ZWYKŁE ZDJĘCIA” – jedynej tego rodzaju
i niepowtarzalnej fotoreporterskiej historii Gdańska, Sopotu, Gdyni (i nie tylko),
opowiedzianej zdjęciami Maćka i jego taty
Zbigniewa.
Przyszło nam żegnać Maćka w szczególnym okresie - świata sparaliżowanego dramatem rozprzestrzeniającej się epidemii,
która nie pozwala nam fizycznie towarzyszyć Przyjacielowi w jego ostatniej ziemskiej drodze. A jednak będziemy przy nim
z pewnością wszyscy, każdy na swój sposób: w cichej modlitwie, łzie spływającej,
zamyśleniu, wspomnieniach.
Do zobaczenia Maćku!
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