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Sprawozdanie z zajęć Sekcji Fotograficznej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie za rok akademicki 2011/2012 

 
     W bieżącym roku Sekcja Fotografii podzielona była na trzy grupy: 
I gr. – Podstawy Fotografii 
II gr. – Podstawy edycji obrazu fotograficznego 
III gr. – Zaawansowana fotografia 
 
     Zajęcia Sekcji Fotografii odbywały się w okresie  24.10.2011 – 11.06.2012 roku na 
cotygodniowych dwugodzinnych spotkaniach. W sumie odbyło się 25 spotkań.  
W zajęciach uczestniczyło: 
I gr. – 12 osób 
II gr. – 17 osób 
III gr. – 10 osób 
 
Tematyka zajęć w I grupie obejmowała następujące zagadnienia: 
Historia fotografii. 
Rozwój konstrukcji aparatu fotograficznego. 
Budowa współczesnego aparatu fotograficznego: 
- proces powstawania fotograficznego obrazu cyfrowego, 
- matryca, 
- optyka, 
- najważniejsze parametry. 
Obsługa aparatu fotograficznego: 
- parametry do ustawienia, 
- analiza i wybór trybów fotografowania, 
- programy tematyczne, 
- ekspozycja, 
- histogram, 
- kompensacja ekspozycji, 
Światło w fotografii. 
Kompozycja obrazu fotograficznego. 
Katalogowanie i organizacja zdjęć w postaci cyfrowej. 
Wybrane tematy fotograficzne: 
- krajobraz, 
- architektura, 
- portret, 
- dzieci. 
- martwa natura, 
- makro. 
Prezentacja i omawianie fototek autorskich. 
Prezentacja i omawianie zdjęcia miesiąca. 
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Tematyka zajęć w II grupie obejmowała następujące zagadnienia: 
Obszary fotografii – prezentacja i omówienie światowej fotografii artystycznej. 
Zarządzanie zasobami komputera – repetytorium z podstaw informatyki. 
Podstawowe wiadomości o programie graficznym do edycji zdjęć. 
Obszar roboczy w programie graficznym. 
Obsługa plików i tworzenie nowego dokumentu w programie graficznym. 
Powiększanie, pomniejszanie i kadrowanie obrazka. 
Prostowanie horyzontu na obrazku. 
Korekta zdjęć: 
- poziomy, 
- krzywe, 
- narzędzia selektywne, 
- korekta kolorów. 
Fotografia monochromatyczna. 
Różne metody selekcji w celu edycji dowolnych fragmentów obrazka. 
Retusz zdjęć. 
Prostowanie architektury na obrazku. 
Prezentacja i omawianie fototek autorskich. 
Prezentacja i omawianie zdjęcia miesiąca. 
 
Tematyka zajęć w III grupie obejmowała następujące zagadnienia: 
Obszary fotografii – prezentacja i omówienie światowej fotografii artystycznej. 
Prezentacja i omawianie fototek autorskich. 
Prezentacja i omawianie zdjęcia miesiąca. 
Wybór i analiza zdjęć do prezentacji i na wystawy. 
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych. 
Zaawansowane techniki edycji z wykorzystywaniem warstw. 
Zaawansowane techniki wyostrzania zdjęć. 
Masowa zmiana nazwy plików. 
Masowa zmiana wielkości plików. 
Masowe podpisywanie zdjęć. 
Wykorzystywanie wybranych filtrów w edycji zdjęć. 
Zaawansowany retusz portretów. 
Przygotowanie zdjęć do druku. 
Świadome i celowe wykorzystywanie parametrów aparatu fotograficznego. 
Uzyskiwanie efektów specjalnych na zdjęciach. 
 
     Formy prowadzenia zajęć we wszystkich grupach: 
1. Wykłady. 
2. Prezentacje. 
3. Ćwiczenia 
4. Analiza fotografii  
5. Warsztaty plenerowe. 
6. Warsztaty studyjne. 
7.  Zadania domowe. 
8. Konsultacje. 
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     Do każdych zajęć we wszystkich grupach prowadzący przekazuje słuchaczom skrypt 
w postaci elektronicznej. Skrypt zawiera podstawowe materiały dotyczące 
przerabianego materiału w postaci opisów, przykładów, rysunków, schematów, 
procedury postępowania, instrukcji itp. W skryptach zamieszczane są również 
dodatkowe materiały jak filmy szkoleniowe, e-boki, poradniki, linki do stron www, 
informacje o wystawach itp. 
Dzięki temu każdy student ma możliwość w zaciszu domowym utrwalenia i 
powtórzenia sobie przerobionego materiału jak również możliwość skorzystania z 
dodatkowych źródeł rozszerzających wiedzę tematyczną i wzbogacającą wrażliwość 
estetyczną. 
     W maju br. 20 studentów Sekcji Fotograficznej wzięło udział pod szyldem UTW w 
wystawie zbiorowej Galeria Bezdomna oraz wystawie towarzyszącej Forum 
Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Rzeszowie.  
     W bieżącym roku akademickim Sekcja Fotograficzna zorganizowała dwa plenery: 
- plener jesienny w Kacwinie w Pieninach w dniach 19.09 – 23.09.2011,  
w którym uczestniczyło 13 osób.  
- plener wiosenny w Gładyszowie w Beskidzie Niskim w dniach 28.05 – 1.06.2012,     
w którym uczestniczyło 23 osoby.  
 
                                                                                                                    

Zdzisław Świeca 
 


