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Andrzej Pantoł, filozofia przyrody ożywionej

Renata Żalińska, zarzadzanie i marketing

Agencja Fotograficzna TERRA powstała w roku 1988 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z inicjatywy Niezależnego Zrzeszenia Studentów KUL.
Wcześniej grupa ta działała jako Serwis
Fotograficzny Samorządu Studentów, obsługując wydawany wówczas Biuletyn
Informacyjny Samorządu. Następnie
podobną działalność prowadziła w wydawanej przez NZS KUL gazecie studenckiej BIS początkowo pod nazwą
A.F. NZS, by ostatecznie przybrać nazwę A.F. TERRA. Pomimo zmian, ludzie wciąż byli ci sami. Pierwszym prezesem został Roland Mielnicki, student
historii KUL, następnymi byli m.in.:
Ireneusz Marciszuk (obecnie fotograf
KUL), Robert Bogudziński, Katarzyna
Kotarska, Ernest Januszewski. Działalność A.F. TERRA zaczęła się od fotoreportaży prasowych z przełomowych wydarzeń, jakie miały miejsce w
Polsce lat 1989/1990. Polegała ona na
dokumentowaniu manifestacji, wystąpień działaczy opozycyjnych, strajków.
Materiały te były rozsyłane do nielegalnej prasy studenckiej, prasy drugiego obiegu oraz prasy zagranicznej.

Spotykało się to z sankcjami w postaci
konfiskaty przez milicję sprzętu fotograficznego oraz zatrzymań członków
Agencji. Fotoreporterzy A.F. TERRA dokumentowali podobne wydarzenia także poza granicami Polski. Przykładem
może być Piotr Semka, który jako fotoreporter Tygodnika Solidarność uczestniczył w szturmie na wieżę telewizyjną
w Wilnie. Innym aktywnym wówczas
był Jacek Łęski (dziennikarz wywodzący się z A.F. TERRA). Oczywiście A.F.
TERRA rejestrowała również wydarzenia na KUL, tj. uroczystości, sympozja,
życie studenckie.
W Agencji pracował Bogdan Kwiatek, student filozofii teoretycznej, który w nagrodę za pracę magisterską poświęconą filozofii żydowskiej pojechał
do Izraela, co było swoistym zwieńczeniem podróży dookoła świata, bogato
udokumentowanej fotograficznie.
Po przemianach ustrojowych w latach 90-tych i zalegalizowaniu NZS
KUL opisana wyżej forma działalności
Agencji straciła na znaczeniu. W takiej
sytuacji zarząd A.F. TERRA(Ireneusz
Marciszuk i Remigiusz Lis) położył w
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Agencji nacisk na fotografię artystyczną i organizowanie kursów prowadzonych przez członków A.F. TERRA.
Obecnie A.F. TERRA liczy ponad
dwudziestu członków i kontynuuje
swą działalność w zakresie fotografii
tradycyjnej, posiada ciemnię fotograficzną, organizuje wystawy oraz plenery fotograficzne.
W lutym 2004 r. w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim odbyła się
wystawa fotografii będącej dorobkiem obecnych członków Agencji,
pt. ”TERRA”, w kwietniu br. kolejna
pt. „Himalaje” w Galerii 1, na której
A.F. TERRA prezentowała prace Jana
Kamińskiego. W czerwcu odbył się
plener Kazimierz Dolny – Mięćmierz
– Janowiec – Puławy – Bochotnica. W
każdy poniedziałek A.F. TERRA spotyka się o godz. 19.30 w sali 371 w Starym
Gmachu KUL na tzw. „Pogawędkach
o fotografii” prowadzonych przez fotografa KUL Ireneusza Marciszuka.
Wszelkie informacje dotyczące działalności Agencji i możliwości współpracy
można uzyskać pisząc na adres e-mail:
terra@kul.lublin.pl względnie: Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie
14, 20-950 Lublin z dopiskiem „A.F.
TERRA”.
Rafał Stefańczyk
A.F. TERRA
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Katarzyna Szeliga, historia sztuki

Szturm na wieżę telewizyjną w Wilnie - Wilno 1991
fot. Piotr Semka

Studencka manifestacja opozycyjna - KUL
Lublin 1988 r.

Nocna manifestacj w sprawie studentów czeskich
- Lublin 1990
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