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ul. Bolesława Chrobrego 13 
os. TysiącleciaFoto-ABC 1
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ul. Dębowa 14
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Uwaga Pstryk 
ul. Dębowa 14, Dąb

Początkowo zakład nosił nazwę Foto-Refleks i prowadziła go Jadwiga Ryszka. 
W 1962 roku w zakładzie zatrudnił się Paweł Kudła, fotograf i członek komisji 
egzaminacyjnej katowickiej Izby Rzemieślniczej. Wkrótce do pana Pawła dołączyła 
jego żona Marianna i razem fotografowali aż do emerytury. W 2019 roku zakład 
przejął Jakub Kaplik, który kontynuuje tradycje zakładu pod nowym szyldem – 
Uwaga Pstryk. Wykonuje portrety studyjne oraz zdjęcia do dokumentów, zajmuje 
się także reportażem ślubnym i okolicznościowym. 
www.uwagapstryk.pl 
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ul. Leopolda Markiefki 83
Bogucice Foto-Studio Video 3



Foto-Studio Video
ul. Leopolda Markiefki 83, Bogucice 

Historia zakładu w Bogucicach sięga 1946 roku. To wtedy Henryk Rataj po kilku 
latach pracy w zakładzie fotograficznym w Blachowni koło Częstochowy po- 
stanowił przenieść się do Katowic i otworzyć własne atelier portretowe w sercu 
Bogucic. Dzisiaj jego pasję kontynuuje syn Wojciech. W Foto-Studio Video można 
zrealizować portrety okolicznościowe oraz portrety do dokumentów. Można tu 
wywołać negatywy i wykonać odbitki.
www.fotorataj.pl
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ul. 3 Maja 36
Śródmieście Foto-Korekt 4



Foto-Korekt
ul. 3 Maja 36, Śródmieście 

Zakład istnieje od 1914 roku i od tego czasu nie zmienił swojej siedziby. To w nim, 
pod okiem ciotki, od 1935 roku kształcił się Wilhelm Brasse (1917–2012), późniejszy 
więzień i autor portretów fotograficznych nowo przybyłych więźniów do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Współcześnie Foto-Korekt to studio foto-
graficzne i laboratorium fotografii cyfrowej w jednym. Oferuje zdjęcia do dokumen-
tów, odbitki, wydruki wielkoformatowe oraz fotogadżety. Zakład specjalizuje się 
także w druku na podłożach fine art.
www.foto-korekt.pl
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Foto–Mag ul. Pocztowa 12
Śródmieście 5



Foto-Mag 

ul. Pocztowa 12, Śródmieście

Zakład istnieje od 1951 roku. Na początku prowadził go fotograf Karol Holeksa, 
który w tym samym roku został przyjęty do ZPAF-u (delegatura w Katowicach 
została powołana ledwie rok wcześniej). Do 1995 roku zakład zrzeszony był w Foto-
graficznej Spółdzielni Pracy Fotoplan. Następnie przeszedł w ręce spółki Foto-Lux, 
która zajmowała się głównie sprzedażą sprzętu fotograficznego. W 2000 roku, 
kiedy spółka została rozwiązana, zakład przejęła Bronisława Bąk-Strzyżewska, 
absolwentka Technikum Fototechnicznego Centralnego Związku Spółdzielczości 
Pracy w Piotrowicach, a dawniej także fotografka aktów (brała udział w Ogólnopol-
skim Salonie Fotografii Artystycznej „Venus 72”). Pod jej okiem zakład funkcjonuje 
do dziś. Można w nim zrobić zdjęcia do dokumentów, zamówić odbitki, kupić nega-
tywy oraz – uwaga! – kapcie i fleczki, które pani Bronisława przejęła po zamknięciu 
sąsiadującego obok sklepu „Obuwnik”. 
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Foto Irena
pl. Karola Miarki 2, Śródmieście 

Foto Irena to jeden z bardziej znanych zakładów fotograficznych w centrum 
Katowic. Właścicielka zakładu, Irena Kozłowska, praktykę fotograficzną rozpoczęła 
w latach 70. jako fotografka w Pałacu Ślubów w Sosnowcu, gdzie wykonywała 
zdjęcia reportażowe. Swoją ciemnię zorganizowała w piwnicy jednego z bloków 
na osiedlu w Dąbrowie Górniczej. Wraz z mężem wywoływała w niej negatywy 
i wykonywała powiększenia. W dalszej obróbce zdjęć, polegającej między innymi 
na prostowaniu odbitek, pomocna była prasa wykonana przez jej ojca. W 1990 
roku przy placu Miarki w Katowicach, w miejscu dawnego zakładu kuśnierskiego, 
rodzina Kozłowskich otworzyła swój pierwszy zakład fotograficzny. Dwa lata póź-
niej na mapie miasta pojawiły się jeszcze trzy inne punkty usługowe: przy ulicach 
Mariackiej i Warszawskiej (do 1997) oraz w Centrum Handlowym Belg (do 2016). 
Ten ostatni prowadził Paweł Kozłowski, syn Ireny. Dzisiaj Foto Irena oferuje zdjęcia 
dodokumentów, fotoksiążki oraz odbitki w różnych formatach. Można tu kupić 
także negatywy.
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ul. Mysłowicka 28/3
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Fotogiszowiec
ul. Mysłowicka 28/3, Giszowiec 

Adriana i Adam, prywatnie małżeństwo, a zawodowo właściciele zakładu foto-
graficznego Fotogiszowiec, związani są z tym miejscem właściwie od zawsze. 
W zakładzie powstały ich portrety z tytami, fotografie komunijne czy zdjęcia 
do dokumentów. Pani Adriana uczyła się tutaj rzemiosła – jeszcze wtedy zakład 
funkcjonował pod nazwą Foto Barcicka. Sytuacja zmieniła się w 2018 roku, kiedy 
w lokalu po poprzednikach państwo Adriana i Adam uruchomili Fotogiszowiec. 
Oprócz fotografii portretowej zajmują się reportażem ślubnym. W swojej ofercie 
mają między innymi wydruki wielkoformatowe i fotogadżety.
www.fotogiszowiec.business.site
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Digital Foto Express ul. Panewnicka 39
Panewniki 9
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