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Anna i Romuald Rogozińscy mieli trzech synów, najstarszy z nich Henryk przyszedł na 

świat 02.07.1934 roku w Grabowcu., Zamieszkał u cioci Marii, która była krawcową. „Ciocia 

prenumerowała „Przyjaciółkę". Tam były zamieszczane "wykroje i wzory", a także był dział "chcę wszystko 

zrobić" - mówił Henryk Rogoziński. „Nie mam siostry, więc robiłem sobie eleganckie czapeczki, takie 

wiązane na szydełku. Interesowałem się także szkółkarstwem, miałem pasiekę w Grabowcu. Robiłem raczej 

wszystko. Pasjonowałem się radiotechniką i fotografią. Właśnie w "Przyjaciółce" był artykuł o tym jak zrobić 

aparat fotograficzny czy też radio kwarcowe”. 

 

„Zacząłem fotografować 2 lata przed maturą około 1951r. Zrobiłem sam pierwszy skrzynkowy aparat z jedną 

soczewką i o dziwo robił nawet zdjęcia. Robiło się na błonie i papierach do światła dziennego, odbitki robiło 

się metodą stykową w kopioramce w talerzach Cioci. Po tygodni szkliwo pękało i zaczynały się kłopoty. 

Przed samą maturą z kolegą Jurkiem Gościkiem zrobiliśmy pracownię na strychu piekarni - było tam zawsze 

ciepło. Mieliśmy już wówczas pierwszy powiększalnik walizkowy produkcji radzieckiej. Ponieważ mieliśmy 

powiększalnik powstał problem kupienia aparatu małoobrazkowego - kupiliśmy na spółkę praktinę - 

wszystko w niej działało tylko zdjęcia nie były ostre. Oddaliśmy ją do komisu tracąc solidarnie po parę 

groszy i kupiliśmy aparat z ebonitu produkcji polskiej a nazwy nie pomnę na format 6x6. Wróciliśmy do 

metody stykowej kopioramką. Studia rozpocząłem w 1953 roku. Dostałem się Wojskową Akademię 

Techniczną, na radiolokację, czyli to, co mnie pasjonowało. Wcześniej jednak odbyłem junacką Służbę 

Polsce. 

Myślałem, że jak już jestem w Warszawie, to będą mógł spotykać się z kumplami, a tu guzik. Skorzystałem z 

okazji, że można było się przenieść na inną uczelnię. Wybrałem, więc astronomię, bo tego jeszcze nie znałem. 

Na zajęcia chodziłem chyba przez miesiąc. Wszystko się podobało poza niewielką ilością studentów. 

Przeraziłem się, że codziennie będą mnie pytać. W końcu poszedłem tam, gdzie było najwięcej kumpli z mojej 

budy, na meliorację SGGW w Warszawie. 



W tym czasie odwiedziłem Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne na ul Śniadeckich i zostałem jego 

członkiem. Oczywiście nie od razu, lecz po szkoleniach i kursach. Wtedy już fotografowałem Warszawę, lecz 

w tak dużym mieście nie mogłem się przyzwyczaić do ruchu miejskiego, który mi przeszkadzał. Wobec 

powyższego fotografowałem w nocy naświetlając film na papierosa (czas ekspozycji). Paliłem wówczas 

sporty służbowe, które dostawaliśmy po 10 sztuk na zajęciach w studium wojskowym. Największym kłopotem 

było wytłumaczyć się przed milicją z obecności w nocy w dziwnych z dziwnym sprzętem. Obsyłałem już 

wówczas konkursy ze skromnymi sukcesami. 

 W czasie studiów byłem młodszym asystentem z fizyki u prof. Dryńskiego. Mieszkałem na Jelonkach w 

pokojach asystenckich i wówczas przy karuzeli założyliśmy z Jurkiem Mrożewskim pierwszą kooperatywę 

studencką. Miałem wówczas relatywnie najwięcej pieniędzy w życiu - robiłem masówkę - zdjęcia aktorów, 

które musiał posiadać każdy młody człowiek odbitka kosztowała nas 7 gr. a sprzedawano ją po złotówce. 2.7 

odbitki kosztowała mnie porcja makaronu ze śmietaną serem i cukrem w barze mlecznym na 

Kazimierzowskiej. Byłem sportowcem, uprawiałem biegi długodystansowe. W między czasie rozchorowałem 

się i studia na SGGW przerwałem na piątym roku. Próbowałem dostać się na operatorkę do Łodzi, ale 

koledzy wybili mi to z głowy. 

 

Zostałem również członkiem Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego.” 

 



 

Deklarację członkowską Polskiego Towarzystwa Fotograficznego Oddziału w Białymstoku wypełnił w dniu 

20.01.1960 roku. Do PTF został przyjęty 28.03.1960. Wprowadzającymi byli: Mieczysław Mantey i Edward 

Modzelewski. W rubryce o działalności fotograficznej wpisał: „Udział w trzech wystawach fotograficznych 

autorskich, od 1955 do 1958 prowadziłem studenckie koło fotograficzne na Jelonkach, byłem skarbnikiem. 

Jestem członkiem Federacji Amatorskich Klubów Filmowych”.  

. Przez dziesięć lat prowadził kursy z zakresu fotografii. 

Podczas Walnego Zebrania BTF w listopadzie 1969 roku wybrano na nową kadencję nowego prezesa. Został 

nim Henryk Rogoziński - instruktor fotografii Wojewódzkiego Domu Kultury w Białymstoku.. Członkowie 

Zarządu spotykali się na częstych zebraniach, opracowując wycinkowe plony działania na najbliższe okresy.. 

Zorganizowano XV Wystawę Amatorskiej Fotografii Artystycznej która eksponowana była w klubie MPiK. 

Jury  zakwalifikowało 59 fotogramów 25 autorów. Drugą nagrodę uzyskał Henryk Rogoziński. Rok 1973 był 

rokiem jubileuszowym w działalności BTF. Obchody XX-lecia towarzystwa połączono z otwarciem XVI 

Wystawy Amatorskiej Fotografii Artystycznej BTF. Autorzy najlepszych prezentowanych zdjęć otrzymali 

medale (w tym - Henryk Rogoziński). W mieście i województwie wyeksponowano 14 wystaw 

indywidualnych, jedna z nich autorstwa Henryka Rogozińskiego. Swą pierwszą wystawę przygotowywał 

przez 10 lat, a roboczo nazwał ją "wszystkie chwyty dozwolone" - były to portrety i pejzaże. 

Pokazał ją po raz pierwszy w Białymstoku w 1973r. Były to w 50 % pejzaże i w 50% portrety. W każdym z 



tych tematów połowa prac była wykonana na papierze barwnym FOTON - kolor a druga połowa na FOTON 

- bromie. Nie używał filmów barwnych, lecz wszystkie prace pochodziły z czarno-białego negatywu. 

Rogoziński wspominał „w trakcie wieszania trzy prace zostały powieszone do góry nogami. Kierownik BWA 

zadzwonił do mnie przerażony a ja spokojnie zapytałem czy autoportret wisi poprawnie, jeśli tak to nic nie 

zmieniamy. A wieszał je profesjonalista plastyk, podczas gdy ja wówczas miałem jeszcze status amatora 

(zaawansowanego)”. Białostockie Towarzystwo Fotograficzne zaprezentowało trzy wystawy fotograficzne - 

wystawę zbiorową członków BTF ,,Białostocczyzna w fotografii", „Pejzaż i portret" Henryka Rogozińskiego 

oraz ,,Ptaki" Wiktora Wołkowa. Wystawa była prezentowana w klubie „Pod Egidą”. Po otwarciu wystawy 

Henryk Rogoziński przebywał w Warszawie kilka dni i popijając kawę przy stoliku rozmawiał z 

zaproszonymi gośćmi m. in. Zbigniewem Dłubakiem, Janem Sunderlandem, Witoldem Dederko, 

Mieczysławem Cybulskim. Na jednym z tych spotkań  pojawił się również Włodzimierz Habel, który bardzo 

zainteresowany był techniką gumy. Przyjechał do pracowni Witolda Dederki w tzw. konsultacjach 

technicznych. Na jednym ze spotkań w klubie „Pod Egidą” Witold Dederko opowiadał o technice 

wykonywania gum metodą tzw. „warszawską”, później zaprosił do swojej pracowni całe towarzystwo i 

pokazał praktycznie proces tworzenia. To były pierwsze zetknięcie się Henryka Rogozińskiego z techniką 

„gumy”. 

. Z tej wystawy część prac została przesłana do Związku Polskich Artystów Fotografików na Placu 

Zamkowym w Warszawie, te prace pokazał na komisji artystycznej podczas przyjmowania do Związku 

Polskich Artystów Fotografików. Liczba przedstawionych prac musiała zgadzać się z liczbą negatywów a 

ponieważ kilka prac było wykonanych z jednego negatywu i różniły się jedynie rozbarwieniem miałem 18 

negatywów na 20 prac. Jednak nie przeszkodziło to Komisji Artystycznej w uznaniu Henryka Rogozińskiego 

za pełnoprawnego członka. 11.07.1975 roku Henryk Rogoziński został przyjęty na członka rzeczywistego do 

Związku Polskich Artystów Fotografików. Legitymację członkowską otrzymał 5 września 1975 roku. 

Z prawdziwym zachodem – jak twierdził - zetknął się wyjeżdżając do Szwajcarii. Tam 

dowiedział się, że prace powinny być wykonane nie na polskim FOTONIE, lecz na papierze Illforda typu 

Gallery. Prezentowane prace zrobiły furorę jako prezenty. Zobaczył tam prace identyczne jak jego. Okazało 

się, że to jest serigrafia, a Rogozińskiemu, jako drukarzowi nie trzeba było nic więcej tłumaczyć. Miał 

gotowe negatywy - zgrafizowane. Po powrocie oczywiście zaczęły się nowe eksperymenty - nowe, jeżeli 

chodzi o tworzywo. Niestety zaczął się stan wojenny i jakiekolwiek narzędzia mogące służyć do druku 

uznawane były za niebezpieczne dla bytu państwowego. Musiał zlikwidować swoje eksperymenty włącznie 

z niebezpiecznymi narzędziami. W okresie stanu wojennego musiał zawiesić działalność instruktorską 

(zakaz gromadzenia się) i w związku z powyższym przestał zarabiać pieniądze, ponieważ zdjęcia mógł robić 

jedynie w towarzystwie opiekuna w mundurze, co było krępujące. Dysponował, więc ogromną ilością 

wolnego czasu i sporą porcją opracowanych graficznie negatywów. Szukał techniki, która nie godziłaby w 

interesy klasy wówczas rządzącej. Przypomniał spotkanie z Witoldem Dederko, sięgnął do technik 

szlachetnych, wybrał najbardziej pracochłonną, niebudzącą podejrzeń, że mógł robić to masowo – technikę 

tzw. gumy. Techniki te pochodzą z XIX-tego wieku, gdy fotografia starała się dostać na półeczkę Sztuki. 

szlachetnych (malarstwo, grafika, akwarela). Papier fotograficzny zastąpiono papierem do grafik 
 



artystycznych, co pozwoliło na rozwinięcie struktury powierzchni papieru i kolorystyki. W drugiej 

kolejności starano się wyeliminować z obrazu srebro, które mimo swej szlachetności z czasem się utlenia i 

zanika. Sepiowanie polegające na zamianie srebra metalicznego na trwały siarczek srebra spowodowało, że 

zdjęcia wytrzymały próbę czasu i nadal możemy je podziwiać. Srebro zastąpiono jego trwałymi związkami, 

wprowadzono pigmenty i tlenki metali (tlenki nie ulegają starzeniu przez utlenianie). Otrzymano w ten 

sposób bogatą gamę kolorystyczną obrazu utworzonego z pigmentów lub tlenków metali. Wyeliminowano 

żelatynę, jako nośnik pigmentów, ponieważ była wrażliwa na wilgoć i działanie bakterii zastępując ją gumą 

arabską (żywicą akacji afrykańskiej). Jej wytrzymałość potwierdzają papirusy pisane zawiesiną pigmentu w 

gumie arabskiej, które są nadal czytelne. Stąd wzięła się nazwa techniki - technika gumy. W Polsce 

pionierami techniki gumowej byli między innymi: Henryk Mikolasch, Józef Świtkowski oraz Edward 

Osterloff. Marian i Witold Dederkowie stworzyli swoistą odmianę gumy. Polegała ona deformacji negatywu 

i obrazu wyjściowego przy pomocy retuszu. Nazwali ją „fotonitem. Własnego stylu dorobił się Henryk 

Rogoziński. Filtrując w obrazie szczegóły nadawał jednowarstwowej w oglądzie gumie graficzny wymiar i 

powtarzał w takich nakładach, jak zwykli to robić graficy. Swoje prace nazywał wręcz foto – grafika, w 

późniejszym czasie oznaczał je, jako guma. Tworzył cykle prac. Najczęściej były to wiejskie krajobrazy, 

drzewa, architektura drewniana. Najczęściej jednak fotografował wierzby. W bardzo ciekawy sposób 

Rogoziński sygnował swoje prace. Ilość odbitek uzależniona była od formatu powiększenia. I tak, format 

odbitki 30 x 40 cm kopiowany był w 30 egzemplarzach, ale np. format 13 x 18 cm był kopiowany już w 100 

egz.   

Salon Wystawowy BWA w Białymstoku w czerwcu 1984 roku zorganizował pierwszą wystawę białostockiej 

Delegatury ZPAF. Henryk Rogoziński zaprezentował tam swoje prace. Krytyk sztuki Andrzej Koziara tak 

opisuje prace: „Henryk Rogoziński trzyma się blisko ziemi, pozostaje w kręgu natury, ale na swój sposób, w 

każdym bądź razie nie popada w ton apokaliptyczny. Podejmując temat już obrosły literackimi mitami: 

ziemia rodzi, wybiera z niego jakby jeden wątek i konsekwentnie, trzymając się raz obranej drogi, tworzy 

Obraz rejestrujący czas wegetacji roślin, ale bez literackiej anegdoty. Rogoziński wydaj się tu być 

najwierniejszym, wręcz purytańskim, wyznawcą fotografii, jako sztuki wizualnej. Interesują go w temacie 

przede wszystkim zmiany struktury ziemi, o zmitologizowany proces rodzenia przedstawia, jako pozbawione 

emocji zmiany wyglądów rzeczywistości widzialnej. Niektóre z pejzaży, w których fotografik wyraźnie 

preferuje takie a nie inne kształty, mogą wywoływać określone skojarzenia, ale w gruncie rzeczy jest to 

fotografia tak dalece zafascynowana samą plastycznością rzeczywistości, że przywiązanie do nich większej 

wagi byłoby niecelowe. Widać to wyraźnie w całej serii zbliżeń, w fotografiach drzew, których struktura, jest 

wartością samą w sobie. Najefektowniej wygląda to na zdjęciach starego cmentarza. Trudno o temat bardziej 

kuszący w stronę anegdoty, a jednak Rogoziński fotografując rozsypującego się aniołka wśród zieleni – 

przede wszystkim interesuje się fakturą, kształtem, linią, kompozycją, a jeśli widzowi zdarzy się zadumać 

przy okazji nad przemijaniem, nad nietrwałością kamiennej postaci wobec wiotkiej, co roku odradzającej się 

zieleni, to będzie to na marginesie, niejako poza fotografią” 

W dniu 17 stycznia 1986 roku ZPAF wystawił dyplom, w którym stwierdza, że Henryk 

Rogoziński wykazał się dorobkiem twórczym, złożył egzamin z teorii i praktyki w zakresie fotografii 



artystycznej. W wyniku powyższego na podstawie ustawodawstwa PRL władze ZPAF nadały tytuł Artysty 

Fotografika oraz prawo wykonywania zawodu. W Białostockim Towarzystwie Fotograficznym oprócz 

własnej pracy artystycznej i zawodowej, jako poligraf, organizował rozmaite kursy, plenery, warsztaty, 

seminaria i konsultacje. 

W 1990 roku Rada Fundatorów w skład którego wchodził Rogoziński powołała do życia fundację 

,,Fotografia dla Przyszłości". 

27 maja 1995 roku grupa fotografików (wśród nich Henryk Rogoziński) podjęła uchwałę o założeniu 

Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Został członkiem Kapituły Fotoklubu 

Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymał legitymację członkowską Nr 4 

Chętnie uczestniczył w plenerach fotograficznych. Był zawsze mile widziany ze względu na swój ujmujący 

sposób bycia. Każdy starał się mieć z Nim wspólne zdjęcie z powodu Jego oryginalnego i wyróżniającego 

wyglądu. 

Ostatnimi plenerami, w których uczestniczył Henryk Rogoziński były zorganizowane w 

2003 roku: Gugny (współorganizator, komisarz pleneru), Krzętów oraz „Podlaski Przełom Bugu” w Janowie 

Podlaskim. 

Prace Henryka Rogozińskiego cieszyły się zawsze wielką popularnością i chętnie były 

kupowane jako prezenty. Był autorem ponad 50 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Rogoziński 

miał zawsze zwyczaj podczas wernisażu przekazywać jedną pracę, którą można było wylosować. Miał 

również miły zwyczaj wręczać prace dla każdego, kto odwiedzał Jego pracownie. 

3 czerwca 2004 po ciężkiej i wyczerpującej chorobie odszedł od nas. Pochowany został na 

cmentarzu komunalnym w Białymstoku, zabrał ze sobą aparat fotograficzny i nieodłączne tranzystorowe 

radyjko. 

 

Na nagrobku znajduje się kopia jednej z Jego  prac z serii „Motywy 

Sakralne I-87” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


