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SZTUKA KADROWANIA - abstrakt. 

Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON 

- zarys działalności w latach 2005-2017 

 

"Niby metrum wspólne, a ludzie jak ludzie -  

w niemiarowych taktach komponują kolejne lata swojej doczesnej symfonii"  

[Adam Rokosz OP] 

 

Fotografia, odsłaniając rzeczywistość niedostępną ludzkiemu postrzeganiu, staje się źródłem 

unikatowych informacji, a jednocześnie inspiracji twórczych. Głównym celem rejestracji 

każdego zdjęcia - z pierwotnego założenia tego medium - jest utrwalanie prawdy o świecie, 

czyli archiwizacja. Chcąc odkrywać ślady upływającego czasu, nie wystarczy jednak 

zaopatrzyć się w najnowszej generacji sprzęt lub wyostrzyć wzrok. Dynamiczny rozwój 

technologii komputerowej i fotograficznej w kierunku doskonalenia obrazu cyfrowego nie 

nauczy nas patrzeć. Umiejętności tej można się nauczyć, komponując obraz fotograficzny 

poprzez świadomy wybór motywu i zastosowanie określonych środków wyrazu. Dzięki nim 

powstają bardzo osobiste fotografie, nacechowane autorskim punktem widzenia. Podjęcie 

decyzji o naciśnięciu spustu migawki "uśmierca chwilę", która już nigdy nie powróci. Akt ten 

sprawia jednocześnie, że rodzi się nowa rzeczywistość - powstaje obraz fotograficzny 

zamknięty w ramach kadru.  

 

Proces tworzenia obrazu fotograficznego wiąże się nierozerwalnie z uczuciem, które 

potrzebuje odpowiedniego klimatu do rozwoju - wewnętrznej ciszy. Odbierane w trakcie 

obserwacji otoczenia impulsy prowadzą wzrok fotografika w kierunku zgodnym z jego 

Naturą, skupiając uwagę na obiekcie będącym dla niego nieobojętnym. Wybór i rejestracja 

autorskiego kadru dotyka bezpośrednio sfery wewnętrznej twórcy, jego wrażliwości i 

poczucia estetyki. To wrażliwość przekłada się ostatecznie na charakter postrzeganych 

obrazów oraz ich oddziaływanie na odbiorcę. Całokształt różnorodnych doznań oraz 

procesów spostrzegawczo-adaptacyjnych prowadzi ostatecznie do lepszego przyswojenia 

sobie szerokiego spektrum postrzeganych motywów, ale również głębszego poznania siebie.  

 

Możliwość swobodnego pojmowania rzeczywistości, według własnego nieprzymuszonego 

odczucia, jak również przedstawienie własnych koncepcji w trafny, gdyż obiektywny 

względem własnej wrażliwości i emocji sposób, pozwalają przełamać zasady oraz schematy 
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wszelkich sztywnych szablonów. Kierując się wyobraźnią, pasją oraz szczerym uczuciem 

zachwytu w bezpośrednich kontaktach z motywem obserwacji, dopuszczamy do głosu 

wewnętrzne sugestie, stanowiące istotę osobowości twórcy. Słowami znanego fotografika 

Dona Mc Cullin można stwierdzić, że: Fotografia nie jest związana z patrzeniem lecz z 

czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić, aby ludzie 

patrząc na twoje zdjęcia cokolwiek odczuwali.  

 

Pogłębiając powyższą myśl, odkrywamy istotę działalności Studenckiego Koła Naukowego 

Fotografii Artystycznej FOTON, które od dwunastu lat promuje działalność studentów i 

absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, a w ostatnim czasie 

również uczniów i absolwentów raciborskiego Liceum Plastycznego ZSO Nr 1. Jako 

środowisko rozwoju młodych talentów, zajmuje się upowszechnianiem szeroko rozumianej 

fotografii, realizując różnorodne przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, naukowym i 

edukacyjnym. Tym sposobem dzieli się swoimi doświadczeniami z coraz liczniejszym 

gronem zainteresowanych fotografią. W ramach działalności edukacyjnej członkowie Koła 

mają również okazję doskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, organizując liczne 

warsztaty fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Natomiast proekologiczny projekt 

"Światłem-barwą-kreską", realizowany cyklicznie zgodnie z rytmem czterech pór roku w 

Arboretum Bramy Morawskiej, umożliwia pogłębienie wiedzy na temat istoty fotografii, jako 

medium czerpiącego z otaczającej rzeczywistości, jednocześnie budząc szacunek do 

przyrody, a tym samym drugiego człowieka.  

 

Swoją statutową misję Koło realizuje również poprzez organizację cyklicznych spotkań o 

charakterze seminariów popularnonaukowych pod nazwą: "Rozmowy o fotografii", jak 

również prezentując efekty twórczości w formie wystaw projektów fotograficznych w kraju i 

za granicą. Priorytetowym rodzajem działalności Koła jest promocja Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu, realizowana poprzez liczne serwisy fotograficzne z życia 

uczelni, prezentowane następnie w mediach. Tą drogą młodzi fotograficy w praktyczny 

sposób poznają tajniki fotografii, szlifując swój warsztat, co w przyszłej karierze zawodowej, 

czy twórczości artystycznej okazuje się bardzo pomocne. Efekty szczególnie owocnej 

współpracy z uczelnianym wydawnictwem zawierają wszystkie do tej pory wydane numery 

pisma "Eunomia".   

 Tak wspomina współpracę FOTON-u z uczelnianym wydawnictwem Redaktor 

Naczelny pisma dr Janusz Nowak. Kiedy w 2006 roku ówczesny Prorektor ds. organizacji i 
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rozwoju, prof. dr hab. Jerzy Pośpiech, przedstawił mi wspaniałe wyzwanie, jakim było 

uruchomienie i redagowanie czasopisma Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Raciborzu, od razu pomyślałem o włączeniu w to przedsięwzięcie Pani dr Gabrieli Habrom-

Rokosz. Znakomita znawczyni fotografii nie tylko się entuzjastycznie odniosła do projektu, ale 

od razu powiązała przygotowywanie serwisu zdjęciowego do „Eunomii” z działalnością 

świeżo wówczas erygowanego Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej 

FOTON. Tak właśnie splotły się na ponad dziesięć lat losy uczelnianego miesięcznika z 

prężnym funkcjonowaniem 

FOTONU. Studenci pod kierunkiem Gabrieli Habrom-Rokosz niezwykle często tworzyli na 

potrzeby „Eunomii” fotoreportaże i serwisy zdjęciowe, utrwalające dziesiątki 

najrozmaitszych wydarzeń z życia uczelni, natomiast periodyk PWSZ stwarzał młodym 

adeptom fotografii artystycznej możliwość dokumentowania ich bogatej działalności 

(spotkania, wystawy, plenery itp.)oraz prezentowania wybranych prac. Jestem przekonany, że 

istnienie „Eunomii” nie byłoby możliwe bez wszechstronnego udziału Pani Gabrysi i jej 

podopiecznych. Pragnę przy okazji wydania jubileuszowego albumu gorąco podziękować 

„Fotonowcom”- absolwentom naszej uczelni (ich nazwiska utrwalone są w tekście książki) 

oraz ich Opiekunce! Zapisali się Państwo złotymi zgłoskami zarówno w historii raciborskiej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jak i w dziejach jej czasopisma. 

 

 Z każdym rokiem liczba zainteresowanych fotografią, filmem i nowymi mediami 

poszerza się. FOTON - w tym zakresie, preferując formułę otwartości, doskonale wpisuje się 

w płaszczyznę odkrywania talentów, oferując jednocześnie szczególny klimat, sprzyjający 

rozwojowi wyobraźni i kreatywności. Nie tłumi wrażliwości, ale ją chroni, pozwalając 

wypowiadać się na forum w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku. Proponując różne 

formy aktywności, stwarza warunki do tego, aby w wirtualnym świecie pozostać 

człowiekiem. Poniżej cytowana wypowiedź stanowi przykład, jak uczestnicy tych licznych 

przygód z aparatem fotograficznym w ręku sami siebie określają. 

 

"FOTON jest czymś niezwykłym. Nie tylko kołem naukowym, jakich jest wiele. Jest czymś 

znacznie więcej. Na comiesięczne spotkanie może przyjść każdy, podyskutować o fotografii. 

Dzięki nim można poznać nowych, niezwykłych ludzi; pokazać siebie i swoje fotografie; 

nauczyć się nowych rzeczy; zobaczyć swoje błędy i trafione kadry. Każde spotkanie jest 

zupełnie inne i niepowtarzalne, ale atmosfera jest zawsze przyjazna, ciepła i wręcz rodzinna. 

Wszystko to sprawia, że aż chce się wracać i być częścią tej niesamowitej grupy. " 
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Aleksandra Rybińska  

- absolwentka raciborskiego Liceum Plastycznego, członkini FOTON-u 

 

Z kolei Dyrektor Artystyczny Rybnickiego Festiwalu Fotografii Marcin Giba tak wspomina 

dziesięcioletnią współpracę z FOTON-em.  

 Rybnicki Festiwal Fotografii od wielu lat gości wystawy autorstwa członków 

Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON z Raciborza. Możemy nawet 

mówić o pewnej tradycji udziału dr Gabrieli Habrom-Rokosz i jej podopiecznych na tej 

wyjątkowej w skali kraju imprezie kulturalnej. Z ciekawością obserwujemy twórczy progres 

FOTON-u jako grupy. Grupy różnych osób skupionych na jednym wspólnym celu – 

obrazowaniu świata. Choć reprezentują odmienne style, to jednak potrafią spotkać się gdzieś 

pośrodku, realizując zadany temat, co świadczy o swoistej dyscyplinie i wysokiej kulturze 

działania. Podążając drogą artystycznych poszukiwań, FOTON każdorazowo zaprasza 

uczestników Rybnickiego Festiwalu Fotografii do udziału w tej podróży i tym sposobem 

ambitnie prezentuje „swój obraz świata” widzom z całego kraju. Dostrzegamy w tym 

ogromną zasługę dr Gabrieli Habrom-Rokosz, której gratulujemy konsekwencji i wyobraźni. 

Świadomie wybrany wycinek rzeczywistości, dzięki fenomenowi fotografii, przeradza się w 

obraz, będący lustrem wrażliwości i poczucia estetyki jego twórcy. Obraz ten, nazywany 

odbiciem, śladem czy dotykiem pozwala "zatrzymać" chwilę niepowtarzalną - jedyną w 

swoim rodzaju - ułamek sekundy. Podjęcie decyzji o naciśnięciu spustu migawki "uśmierca 

chwilę", która już nigdy nie powróci. Czas minął. Akt ten sprawia jednocześnie, że rodzi się 

nowa rzeczywistość - powstaje obraz fotograficzny. Zarejestrowana treść, stanowiąca 

określoną kompozycję linii i plam, powinna tworzyć harmonijną całość. Jednak osiągnięcie 

tego celu nie jest takie proste. Jak się okazuje - patrzeć i widzieć - to nie to samo. Można 

patrzeć i nie widzieć. Można widzieć, ale nie potrafić uchwycić lub przekazać tego, co się 

widzi. Najnowsze zdobycze techniki nam w tym nie pomogą. Dynamiczny rozwój technologii 

komputerowej i fotograficznej w kierunku doskonalenia obrazu cyfrowego nie nauczy nas 

patrzeć. Umiejętności tej można się nauczyć komponując obraz fotograficzny poprzez 

świadomy wybór i stosowanie określonych środków wyrazu. Dzięki nim powstają bardzo 

osobiste fotografie, nacechowane autorskim punktem widzenia. Szukając nowych źródeł 

ekspresji - prowadzących ku samorealizacji - młodzi pasjonaci fotografii przemierzają 

wiele dróg, odkrywając ostatecznie samych siebie.   
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Uczymy się ciągle od siebie nawzajem i od tych, którzy żyli przed nami - z dziedzictwa, które 

pozostawili w spadku: kultury, sztuki, nauki, filozofii … Zapominając o tych zasługach, 

żylibyśmy nadal w jaskiniach, tworząc własne małe wynalazki, a każdy musiałby ciągle 

zaczynać od nowa. Zaś barwna rzeczywistość może stać się niezgłębionym źródłem 

informacji i inspiracji twórczych dla licznego grona amatorów "malowania światłem". Co to 

oznacza w praktyce? To umiejętność patrzenia. Sztuka kadrowania.  

 

Reasumując …   

Dorobek artystyczny Koła stanowi aktualnie ponad 80 projektów fotograficznych, które 

w formie wystaw prezentowane były zarówno w krajowych galeriach sztuki, jak i za 

granicą. Zrealizowano prawie 90 warsztatów i plenerów oraz 70 seminariów 

popularnonaukowych. Łącznie 240 przedsięwzięć. 

 

DOROBEK ARTYSTYCZNY  

83 wystawy fotografii, w tym:  

 10 za granicą (Austria, Białoruś, Niemcy, Republika Czeska, Włochy),  

 2 na światowym festiwalu w Bielsku-Białej FOTOARTFESTIVAL 2013 i 2015,  

 12 w ramach Rybnickiego Festiwalu Fotografii o randze międzynarodowej. 

 

DZIAŁALNOŚĆ POPULARNONAUKOWA 

75 przedsięwzięć, w tym: 

 65 spotkań autorskich z cyklu "Rozmowy o fotografii" 

 6 konferencji (1 międzynarodowa) 

 2 seminaria naukowe 

 2 maratony fotograficzne 

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 

88 doświadczeń, w tym: 

 62 warsztatów fotograficznych (7 o randze międzynarodowej w kraju i za granicą) 

 21 plenerów w kraju (3 międzynarodowe) 

 5 akcji plastycznych 

 

dr Gabriela Habrom-Rokosz  

- założycielka i opiekun naukowy  
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Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON 
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HE ART OF FRAMING - abstract. 

FOTON Student Artistic Research Circle 

- outline of activities in 2005-2017 

 

"The metre seems to be the same, but people are people - 

in irregular measures they compose successive years of their temporal symphony " 

[Adam Rokosz OP] 

 

 

 

Photography, revealing reality inaccessible to human perception, becomes a source of unique 

information, and at the same time creative inspiration. The main purpose of recording each 

picture, which is the primary foundation of this medium, is to preserve the truth about the 

world, that is, archiving. In order to discover the traces of passing time, it is not enough to 

equip oneself with the latest generation of equipment or sharpen your eyesight. The dynamic 

development of computer and photographic technology in the direction of digital image 

improvement will not teach us how to look. This skill can be learned by composing a 

photographic image through a conscious choice of motif and the use of certain means of 

expression. Thanks to them, very personal photographs marked with the author's point of 

view are created. The decision to press the shutter button "kills the moment" which will never 

return. This act also creates a new reality: a photographic image which is created within the 
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frame. 

 

The process of creating a photographic image is inextricably linked with the feeling that needs 

a proper climate for its development that is inner silence. The impulses received during the 

observation of the environment lead the photographer's eyes in the direction consistent with 

his Nature, focusing attention on the object to which he is not in his indifferent. The selection 

and registration of the author's framing directly affects the artist's inner sphere, his sensitivity 

and sense of aesthetics. This sensitivity ultimately translates into the nature of perceived 

images and their impact on the recipient. The whole variety of sensations and perceptual and 

adaptive processes ultimately leads to a better assimilation of a wide spectrum of perceived 

motifs, but also a deeper understanding of oneself. 

 

The ability to freely perceive reality, according to one's own unconstrained feeling, as well as 

presenting one's own ideas in the right way, because of the objectivity of one’s own 

sensitivity and emotion, allow to break the rules and patterns of any rigid template. Inspired 

by imagination, passion, and sincere feelings of delight in direct contact with the motif of 

observation, we allow inner suggestions, which are the essence of the personality of the 

creator. In the words of the famous photographer Don Mc Cullin, it can be said that 

photography is not related to looking but feeling. If you do not feel anything at what you are 

looking at, you will never succeed in making the recipients of  your pictures feel anything. 

 

By deepening the above thought, we discover the essence of the activity of the Student 

Scientific Artistic FOTON Art Club, which has been promoting the activities of students and 

graduates of the State Higher Vocational School in Raciborz for twelve years, and recently 

also the students and graduates of the Racibórz Secondary School No. 1. As a development 

environment for young talents, it deals with dissemination of broadly understood 

photography, realizing various artistic, scientific and educational projects. In this way, 

FOTON shares his experiences with the growing number of photographers. As part of the 

educational activities, the members of the Circle also have the opportunity to improve their 

pedagogical skills by organizing numerous photo workshops for children, adolescents and 

adults. On the other hand, the pro-ecological "With Light color and line" project, realized in 

cycles according to the rhythm of the four seasons in the Arboretum of the Moravian Gate, 

allows to deepen knowledge about the essence of photography as a medium deriving from the 

surrounding reality while respecting nature and thus the other man.  
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The statutory mission of FOTON is also realized through the organization of periodic 

meetings of the nature of popular science seminars under the name: "Conversations about 

photography", as well as presenting the effects of their creativity in the form of exhibitions of 

photographic projects in Poland and abroad. The priority is the promotion of the University of 

Applied Sciencesin Racibórz, implemented through numerous photographic services from the 

university life, presented later in the media. This way the young photographers in a practical 

way get to know the secrets of photography, improving their skills, which in future career or 

artistic life turns out to be very helpful. The effects of a particularly fruitful cooperation with 

the university publishing house are included in all the published issues of "Eunomia". 

  

This is how the university editorial editor in chief of the journal Janusz Nowak views the 

cooperation with FOTON. When in 2006 the then Vice-Rector for Organization and 

Development, prof. Jerzy Pośpiech, presented me with the wonderful challenge of launching 

and editing the journal of the State Higher Vocational School in Raciborz. I immediately 

thought about incorporating Dr. Gabriel Habrom-Rokosz into this project. The excellent 

photographer not only enthusiastically referred to the project, but immediately linked the 

preparation of the photo shoot to "Eunomia" with the activity of the newly created FOTON 

Club. This is how the fate of the college-run monthly has been tied up with FOTON  for over 

ten years. Students under the supervision of Gabriela Habrom-Rokosz often created 

photoreports and photo services for the needs of "Eunomia", consolidating dozens of the most 

varied events in the university life, while the PWSZ magazine gave young photographers the 

opportunity to document their rich activities (meetings, exhibitions, plenary, etc.). and 

presentation of selected works. I am convinced that the existence of "Eunomia" would not be 

possible without the comprehensive participation of Gabriela and her young photographers. I 

would like to thank the PHOTON people – graduates of our school (their names are fixed in 

the text of the book) and their caretaker! You have registered for gold in both the history of 

Racibórz State Higher Vocational School and the history of its magazine. 

 

Every year, the number of people interested in photography, film and new media is growing. 

FOTON - in this respect, preferring the formula of openness, perfectly fits in the plane of 

talent discovery, while offering a special climate that fosters the development of imagination 

and creativity. It does not suppress sensitivity but protects it, allowing its members  to express 

themself in the atmosphere of mutual trust and respect. By proposing various forms of 
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activity, it creates the conditions for a virtual world to remain human. The following is an 

example of how participants of these numerous camera adventures in their own hands see 

themselves. 

 

FOTON is extraordinary. It’s not just another university club. It  is much more. Everybody 

can come to a monthly meeting and talk about photography. Thanks to it, you can meet new, 

unusual people; show yourself and your photos; learn new things; See your correct and 

incorrect pictures. 

 

Each meeting is completely different and unique, but the atmosphere is always friendly, warm 

and familiar . All this makes you want to come back and be part of this incredible group. " 

 

Aleksandra Rybińska 

- a graduate of the Secondary School of Fine Arts in Racibórz, member of FOTON 

 

In turn, the Artistic Director of the Rybnik Photography Festival, Marcin Giba, mentions a 

ten-year cooperation with FOTON. 

The Rybnik Festival of Photography for many years hosts the exhibition by the members of the 

Student Artistic Association of Photography FOTON from Raciborz. We can even talk about a 

certain tradition of Dr. Gabriel Habrom-Rokosz's participation and her young photographers 

on this unique cultural event in the country. We are curious to see the creative progress of 

FOTON as a group. Groups of different people focused on one common goal - picturing the 

world. Although they represent different styles, they are able to meet somewhere in the 

middle, pursuing a given subject, which demonstrates a specific discipline and a high culture 

of action. FOTON invites artists from all over the world to take part in this trip, and thus 

presents an "ambitious" image of the world to viewers from all over the country. We 

recognize the great merit of Dr. Gabriel Habrom-Rokosz and we congratulate her on her 

perseverance and imagination. 

 

A deliberately selected piece of reality, thanks to the phenomenon of photography, transforms 

into a picture, which is a mirror of sensitivity and aesthetic sense of its creator. This image, 

called reflection, trace or touch, allows you to "stop" a unique moment - one of a kind - a 

fraction of a second. Deciding to press the shutter button "kills a moment", which will never 

return. Time is up. This act creates a new reality - a photographic image is born. The 
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registered content, which is a certain composition of lines and spots, should create a 

harmonious whole. But achieving this goal is not so easy. As it turns out - looking and seeing 

- it's not the same. You can look and not see. You can see, but not be able to capture or 

convey what you see. The latest technological advances for us in this will not help. The 

dynamic development of computer and photographic technology in the direction of digital 

image improvement will not teach us. This skill can be learned by composing a photographic 

image through the conscious choice and use of certain means of expression. Thanks to them, 

very personal photographs reflecting author's point of view are created with. By looking for 

new sources of expression that lead to self-realization - young passionate photographers go 

through many paths, eventually discovering themselves. 

 

We are constantly learning from each other and from those who lived before us - from the 

inheritance that they left in their heritage: culture, art, science, philosophy ... If we had 

forgotten these merits, we would still live in caves, creating our own little inventions, and 

everyone would have to constantly start over. And the colorful reality can become an 

inexhaustible source of information and creative inspiration for a large group of amateurs 

"painting with light". What does this mean in practice? This is the ability to see. The art of 

framing. 

 

To sum up ... 

The artistic output of the Circle is currently more than 80 photographic projects, which in the 

form of exhibitions were presented both in national art galleries and abroad. Nearly 90 

workshops and open spaces and 70 popular science seminars have been completed. A total of 

240 undertakings. 

 

ARTISTIC ACHIEVEMENTS 

83 exhibitions of photography, including: 

 10 abroad (Austria, Belarus, Germany, Czech Republic, Italy), 

 2 at the world-wide festival in Bielsko-Biała FOTOARTFESTIVAL 2013 and 2015, 

 12 at the International Film Festival in Rybnik. 

 

POPULAR ACTIVITY 

75 undertakings, including: 
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 65 copies from the series "Conversations about photography" 

 6 conferences (1 international) 

 2 academic seminars 

 2 photo marathons 

 

EDUCATIONAL ACTIVITY 

88 experiences, including: 

 62 photo workshops (7 of international rank at home and abroad) 

 21 openings in the country (3 international) 

 5 arts actions 

 

Dr. Gabriel Habrom-Rokosz 

- founder and tutor 

FOTON Student Artistic Research Circle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


