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Borys urodził się w styczniu 1939r. w Warnie, gdzie spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze.
Z wykształcenia był inżynierem mechanikiem okrętowym i wiele lat spędził na statkach
handlowych, podróżując praktycznie po całym świecie. Właśnie tu zrodziła się Jego pasja do
fotografowania ciekawych zakątków, ale i pięknych egzotycznych kobiet. Po latach spędzonych na
morzu osiadł na stałe w Gdańsku i poświęcił się bez reszty swojej pasji, która odtąd stała się Jego
zawodem. Pracował dla wielu gazet i wydawnictw jako „wolny strzelec”. Był członkiem Fotoklubu
Varna oraz Fotoklubu R.P. Posiadał tytuł artysty fotografika, ponieważ oprócz fotografii prasowej
pochłonęła Go fotografia artystyczna.
Z Borysem poznaliśmy się w latach 80-tych na jednym z plenerów aktowych, na Dolnym Śląsku.
Od tego czasu spotykaliśmy się kilka lub kilkanaście razy w roku na różnych imprezach, które
fotografowaliśmy i na plenerach jakie organizowałem. Wielokrotnie na moich plenerach czy
warsztatach prowadził wykłady i zajęcia praktyczne dla młodzieży.
Zawsze kojarzony z aparatem formatu 6x9 Mamiya Uniwersal z całym osprzętem i oczywiście
statywem. Pracował tylko na materiale diapozytywowym, co oczywiście dla wydawnictw dawało
bardzo dobrą jakość, ale dla Borysa bezpowrotną utratę materiału zdjęciowego w przepastnych
archiwach wydawnictw.
Większość swojej pracy twórczej poświęcił kobietom, fotografując portrety i akty.
W pracy na diapozytywach był perfekcyjny i modelki musiały mieć dużo cierpliwości, gdyż światło
potrafił mierzyć po kilka razy. Tak, tak, to nie były czasy fotografii cyfrowej. Wtedy światło

mierzyło się światłomierzem, a aparat ustawiony na statywie miał kominek z matówką i dopiero po
ustawieniu wszystkiego zamykało się migawkę, demontowało matówkę i zakładało kasetę z
materiałem diapozytywowym. W końcu lat 90-tych Borys został zmuszony do częściowej pracy na
małym obrazku.
Co roku był uczestnikiem bułgarskiej imprezy fotograficznej FOTOVAKANCJE, gdzie
organizatorzy ogłaszali konkurs fotograficzny. Zdjęcia były obrabiane w maszynach na miejscu, a
wyniki podawane na zakończenie. Po pierwszym doświadczeniu z małym obrazkiem i barwnymi
materiałami negatywowymi Borys w 1999r. zdobył drugą nagrodę. Od tego czasu pracował już na
dwóch formatach do czasu wejścia technologii cyfrowej, do której bardzo szybko się przekonał.
Pracując na średnim formacie cały czas eksperymentował, z malowaniem negatywów cz-b, a
następnie wykonywaniu odbitek barwnych. Tonowaniem powiększeń wystawowych, odbielaniem i
częściowym ponownym wywoływaniem kopii papierowych.
Jego wynalazkiem są zdjęcia, jak sam je nazwał „trikolory. Są to ujęcia jednego motywu, wykonane
na jednej klatce materiału przy użyciu trzech obiektywów o różnej ogniskowej przez trzy różne
filtry barwne.
Kilka lat temu powrócił do rodzinnej Warny.
Zmarł 26 lipca 2017r. w szpitalu w Warnie.
Poniżej prezentuję kilka zdjęć wykonanych w technice „trikolor” oraz z serii Erosion, które
są opracowane na komputerze, a materiałem wyjściowym jest diapozytyw barwny.
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