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Erika Cintulová 
Muzeum v Kežmarku 
 

Profesor Alfréd Grosz – fotograf tatrzański 

 
Spiš, ty moja prekrásna domovina, som tvojím dieťaťom a chcem 
ním večne, večne zostať. Tebe som oddaný a nech čokoľvek sa stane, 
tebe patrí môj život, tlkot môjho srdca. 

Najobľúbenejšia pieseň A. Grosza,  
autor neznámy 

 
Meno profesora Alfréda Grosza je veľmi dobre známe nielen na Slovensku, 

ale taktiež aj v Poľsku. Predovšetkým jeho vrúcny vzťah ku Vysokým Tatrám 
a k ľuďom, ktorí tu žili, bol všeobecne veľmi dobre známy. Svedčí o tom pr
dovšetkým jeho bohatá fotografická tvorba, ale aj rozsiahly dokumentárny mat
riál. V zbierkach Múzea v Kežmarku sa zachoval adresár A. Grosza, kde medzi 
menami a adresami rôznych osobností z Kanady, Indie, Maďarska, Nemecka, 
Rakúska, Ameriky sa objavujú aj mená ako Mieczyslaw Radkiewicz – Zakopa-
ne, Witold H. Paryski – Zakopane. Zaujímavý je aj rukopisný zošit A. Grosza 
s poľskými a goralskými pesničkami. Jeho meno sa dokonca uvádza aj 
v poľských biografických slovníkoch známych osobností.  

Alfréd Grosz sa narodil v Kežmarku 26. augusta 1885. Jeho predkovia žili už 
v rokoch 1500. Matka A. Grosza – Ella Groszová sa narodila v Kežmarku v roku 
1850 a zomrela v roku 1933. Bola dcérou Ľudmily Rumanmovej, vydatej Schic-
kedanz. Jeho otec – Ernst Grosz (1833–1900) bol profesorom, neskôr riaditeľom 
kežmarského evanjelického gymnázia. Alfréd mal staršieho brata – Ernsta, ktorý 
sa preslávil predovšetkým na hudobnej scéne.  

A. Grosz v roku 1903 absolvoval v Kežmarku gymnázium. V roku 1911 zís-
kal odborný diplom na vyučovanie telovýchovy v Budapešti. Následne bol men-
ovaný na vyššie gymnázium v Jászberényi. Počas 1. svetovej vojny slúžil 4 a pol 
roka na fronte, z toho 3 roky na talianskom. Po skončení vojny nastupuje opäť 
na svoje predchádzajúce pracovisko. Jeho blízky vzťah ku horám ho prilákal na-
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späť do Kežmarku v roku 1919. Dva roky pracoval ako účtovník v továrni na 
umelecké výšivky C. Schickedanz and Co., kde pracovalo 42 veľkých najmode-
rnejších švajčiarskych vyšívacích strojov. Od 15. II. 1922 začal vyučovať teles-
nú výchovu na nemeckom a.v. gymnáziu v Kežmarku. Tu sa začína jedno nez
budnuteľné obdobie v živote A. Grosza. Ale nielen pre neho, ako to vyplýva aj 
zo spomienok jeho študenta – Jozefa Vargu: „Študenti ho brali ako takého otca. 
Bol veľmi obľúbeným človekom. Vedel sa zastať žiakov aj v učiteľskom zbore, 
ale aj pred riaditeľom. Vždy hľadal zlatú strednú cestu. Bol ideálom profesora, 
učiteľa. Vedel pomôcť, radiť, vedel pôsobiť na žiakov. Nikdy nekričal. My sme 
v ňom videli veľmi čestného človeka, takmer otca. Na druhej strane aj on očaká-
val zo strany nás – žiakov istú snahu, aby to, čo nám hovoril, sa v nás aj ujalo, 
aby sme sa toho v spoločnosti aj v ďalšom našom raste pridržiavali a podľa toho 
sa aj chovali... Bol to človek, ktorý si plne zaslúži, aby generácie, ktoré prídu po 
ňom, na neho spomínali...“ 

Po ukončení II. svetovej vojny učil 3 roky na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi 
a Kežmarku, kým neodišiel do dôchodku. Zomrel 1. marca 1973 v Kežmarku. 
Na pamiatku na A. Grosza bol v Kežmarku pomenovaný park v centre Kežma-
rku a 27. 10. 1993 vznikla aj Nadácia prof. A. Grosza. Po ňom - ako jedinom 
Kežmarčanovi - je pomenovaný aj žľab a pilier v severovýchodnej stene Slavk-
ovského štítu. 

Profesor Grosz nám zanechal vzácne hodnoty – nielen duchovné, ale aj mat-
eriálne. Bol to vzácny a všestranný človek – pedagóg, prírodovedec, spisovateľ, 
dobrovoľný požiarnik, športovec.  

Známy bol predovšetkým ako veľký milovník Tatier. Už od malička aj vďa-
ka vplyvu svojho otca absolvoval vychádzky do okolia Kežmarku a do blízkych 
Vysokých Tatier. Aktívne pracoval v Karpatskom spolku, v Tatranskom spolku. 
Do horolezeckej kroniky sa zapísal 119 prvovýstupmi. Túto svoju lásku ku Tat
ám prenášal aj na svojich študentov: „...Na kežmarskom lýceu vládla po 400 ro-
kov taká tradícia, že niektorí vyučujúci so svojimi chovancami chodili na vy-
učovacie hodiny do Tatier. Prv, než som v roku 1922 na tento ústav prišiel, stál 
som už na všetkých štítoch Tatier, holdoval som alpinizmu aj vo viacerých al-
pských horstvách, získal som teda potrebné znalosti a skúsenosti, aby som mo-
hol školskú mládež zaviesť do skalného sveta našich hôr. Považoval som za svo-
ju úlohu a povinnosť pokračovať v spomínanej tradícii, ktorá začala od roku 
1590. Najprv som sa na výletoch venoval malej skupine podnikavých, veselých, 
schopných chlapcov a dievčat – chcel som, aby získali vedomosti a patričnú 
opatrnosť pri lezení, učil som ich používať lano, skoby, správne istiť, tiež aby 
poznali nebezpečenstvo skál (lámavosť, padanie kamenia, nebezpečenstvo 
blesku, lavín, atď.), ale aby aj poznali a vedeli poskytnúť záchrannú službu, 
transport ranených, zhotoviť provizórne nosidlá atď. Táto vycvičená skupinka 
žiakov mi potom vytvorila skupinu prvolezcov a inštruktorov pri výstupoch s 
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vytvorila skupinu prvolezcov a inštruktorov pri výstupoch s početnými účastn
kmi výletov.... pri výletoch pod mojim vedením sa neprihodilo nikdy žiadne ne-
šťastie.. Keďže nebolo hneď po skončení II. svetovej vojny horských vodcov vo 
Vysokých Tatrách ani záchranných čiat, požiadal ma levočský veliteľ žandárstva 
kapitán Buchsta, aby som uskutočnil viacdenné záchranné kurzy pre príslušní
ov bezpečnosti... Tejto povznášajúcej výzve som veľmi rád vyhovel a viedol 
som v polovici mája 1945 v okolí Kežmarského Zeleného plesa dvakrát takéto 
viacdenné podujatia, ktorých sa zúčastnilo po 30 mužov.“ (Zo spomienok 
A. Grosza). 

Profesor Grosz pre svojich študentov neváhal zakúpiť 10 kompletných hor
lezeckých a 10 lyžiarskych výstrojov. Okrem týchto aktivít napísal aj množstvo 
článkov o Tatrách. Počas svojho života zozbieral 72 povestí o Vysokých Tatrá -
h. Tlačou mu vyšli dve knihy – Rozprávky o Tatrách a Vysoké Tatry – história 
Karpatského spolku – v reči nemeckej. V roku 1942 v tlačiarni Paula Sautera 
v Kežmarku vyšla knižočka A. Grosza – Der Anteil unserer Anstalt an der Erch-
liessung der Hohen Tatra. V zbierkovom fonde Múzea v Kežmarku sa zachoval 
z pozostalosti A.Grosza aj nákres tatranských štítov spolu s ich legendou a náčrt 
horolezeckých tratí. Spis o Tatrách sa zachoval v rukopise a zahŕňa poznatky 
o tatranských končiaroch, flóre a faune. Pozoruhodné sú aj v origináli zachovalé 
životopisy významných kežmarských osobností a štúdia Z dejín zdravotníctva na 
Spiši, ktoré sa taktiež uchovali v zbierkovom fonde múzea. 

Pri príležitosti svojich 80. narodenín sa A. Grosz takto vyznal zo svojej lásky 
ku Vysokým Tatrám: „Tatry ľúbim z celého srdca. Veď boli náplňou celého 
ôjho života... Tatry rozkvitajú, sú desaťtisícami pracujúcich navštevované. Vy-
tvorenie TANAPu ako prírodnej rezervácie kvitujem s uznaním, veď tým sa za-
medzuje ničenie krásnej tatranskej prírody a tak zachovajú sa Vysoké Tatry 
v pôvodnom stave.” 

Veľmi bohatá a rôznorodá je aj fotografická tvorba A. Grosza. Zachoval nám 
množstvo dokladov o svojej práci prostredníctvom fotografií ako pedagóga (fo-
tografické zábery interiéru lýcea, zábery cvičiacich študentov), ale aj ako milo-
vníka prekrásnej tatranskej prírody a ľudí, ktorí s touto prírodou tvorili a stále 
tvoria nerozlučiteľný celok. 

V zbierkovom fonde Múzea v Kežmarku sa zachovala časť z pozostalosti 
A. Grosza (väčšia časť je uložená v Štátnom oblastnom archíve v Levoči), 
v ktorej sa nachádza niekoľko desiatok čierno-bielych fotografií a veľké množs-
tvo sklenených diapozitívov. Tu sa máme možnosť pokochať zábermi obcí 
a miest na Spiši, tatranskými štítmi a dolinami s nádhernou prírodnou scenériou, 
zábermi študentov pri potulkách po Vysokých Tatrách, zábermi aj na ľudovú ar-
chitektúru a odev v oblasti pod Vysokými Tatrami z obdobia 20. – 30. rokov 20. 
storočia. Tieto zábery sa stali základom pripravovanej výstavy v rámci schvále
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ého programu INTERREG III A, ktorá od mája 2006 bude prezentovaná na 
5 miestach v Poľsku. 

Fotografie A. Grosza máme možnosť vidieť aj v takých známych časopis
ch, ktoré sa venovali tatranskej problematike, ako boli Turisták lapja, v novinách 
Die Karpathen a Karpathen Post a taktiež aj v poľskom TATERNIKU. Svoju 
tvorbu na poli fotografie charakterizoval A. Grosz takto: „Aby som svojej vlasti 
a mojej spišskej domovine preukázal dobré služby propagáciou cestovného ru-
chu, zhotovoval som vlastnoručne diapozitívy k prednáškam a napísal k ním aj 
sprievodný text. V roku 1910 som urobil svoju prvú sériu diapozitívov s asi 100 
obrázkami 85 x 85 mm a robil s nimi svoje prvé prednášky, dal ich k dispozícii 
aj Karpatskému spolku. Neskôr nasledovali aj ďalšie série. V prvej som sa za-
podieval rozličnými témami Vysokých Tatier. Po 1. svetovej vojne pribudli aj 
Východné a Západné Tatry, Zem a Ľud Spiša, Belianska kvapľová jaskyňa 
a Kežmarské gymnázium. O našich veľhorách som vyhotovoval texty v reči ne-
meckej, maďarskej a slovenskej a vypožičiaval som svoje série celkom bezplat-
ne aj do cudziny: do Rakúska, Nemecka a Poľska. Boli zimy, počas ktorých sa 
moje série diapozitívov premietali aj na 100 miestach. S náhradou materiálov pri 
požičaní a vrátení zlomených alebo inakším spôsobom poškodených a už neu-
potrebiteľných platní a zasielaním sérií som mal počas 30 rokov mnoho práce 
a výdavkov. Ja som tieto peňažné obete, námahu a čas rád pre blaho vlasti 
a hlavne pre propagáciu Spiša priniesol. Keď v 2. pol. 30. rokov v Bratislave vz-
nikla prvá slovenská štátna cestovná kancelária Slovakotour pod vedením riad-
iteľa Fodora a tajomníka Poscha, dal som tejto ustanovizni celkom bezplatne 
k dispozícii veľkú sériu diapozitívov o Tatrách a príslušné texty pre prednášky 
v tuzemsku a cudzine. Mimo toho som poslal Slovakotouru tiež niekoľko sto 
kópií mojich najkrajších vlastných fotografických záberov Vysokých Tatier vo 
zväčšenom formáte 130 x 180 mm pre reklamné účely pre cudzinu.“ 

 Osobitnú kapitolu tvoria popisy jaskynných výskumov A. Grosza, ktoré uskutočnil 
s priateľom K. Piovarcsym v Tatrách, v okolí Hornádu, v Stratenej aj v Dobšinskej jaskyni. 

Profesor A. Grosz – osobnosť, ktorá sa veľkými písmenami zapísala do dej
n. Svojou záslužnou činnosťou sa zapísal aj do kroniky požiarnictva, kde slúžil 
od svojich 14 rokov nepretržite 65 rokov. 

Na záver ešte posledná citácia – odkaz mladej generácii od A. Grosza: „Ne
ľadajte v Tatrách len skúšku sily vlastnej vôle, nebažte len za výkonmi, nevyh
adávajte steny len ako lezecké lešenie, ale naučte sa ľúbiť hory, nekonečne boh
té, nesmrteľné a večné tak, ako sme ich my starší ľúbili! A keď už raz 
zostarnete, neodhadzujte čakan a lano do kúta, ale navštevujte s nimi Tatry, kým 
len budete so silami vládať.“ 

— Spracovaná na základe materiálov: PhDr. Nora Baráthová – „Alfréd Grosz“ 
— Životopis Alfréda Grosza 
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Dana Rosová  
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
 

Spiski fotograf – Karol Hegenbart 

V Spišskej Novej Vsi od roku 1890, kedy už zavedený fotoateliér od známe-
ho fotografa Karola Divalda staršieho odkúpil Gusztáv Matz, začala sa písať no-
vá kapitola dejín fotografie v meste Spišská Nová Ves (maďarsky Igló). 

Gusztáv Matz (narodený 6. 8. 1860 v Gelnici, zomrel 28. 10. 1903 pravde-
podobne v Spišskej Novej Vsi – pochovaný je na cintoríne v Gelnici) sa oženil 
(presný dátum sobáša sa zatiaľ nepodarilo zistiť) s Annou Hegenbartovou (naro-
dená 12. 2. 1869, zomrela 8. 2. 1946 v Spišskej Novej Vsi), ktorá pochádzala, 
ako aj Matz, z majetnej rodiny. Je viac ako pravdepodobné, že pred sobášom asi 
pracovala v jeho fotoateliéri. Po svadbe (asi okolo r. 1890–1891) bývali v rodi-
čovskom dome manželky, ktorý postupne a systematicky skoro celý prebudovali 
na veľmi prosperujúci fotoateliér nesúci meno Gusztáv Matz a neskoršie (po 
smrti Gusztáva Matza) Gusztáv Matz a spol. Ešte aj dnes tento dvojposchodový 
dom, hoci čiastočne stavebne upravený, pôsobí impozantne a ojedinelo svojou 
architektúrou. 

Hlavné sídlo ataliéru bolo v Spišskej Novej Vsi, ale postupne si maželia otv-
árajú pobočky v Levoči, Poprade, Krompachoch, Spišskom Podhradí, v Rawit-
schi v Sliezsku (dnes Poľsko), a svojich obchodných cestujúcich Nikoliča a Vu-
čeriča majú zastúpených v bývalej Juhoslávii. 

Kým Gusztáv Matz bol umeleckou dušou ateliéru, jeho manželka Anna sa 
chytila ekonomickej stránky a veľmi rozumne rozširovala firmu. 

Anna Matzová bola prvorodeným dieťaťom manželov Václava Hegenbarta 
a Márie, rodenej Kleinovej, potom nasledoval syn Karol, po ňom ešte dcéra Má-
ria a syn Emil. 

Karol Hegenbart sa narodil 25. 2. 1875 v Betlanovciach na Spiši, kde začal 
chodiť do školy. V rokoch 1890 až 1892 navštevuje v Košiciach maďarskú kr-
áľovskú strojnícku priemyselnú strednú školu, kde okrem ručných prác nadob-
úda vedomosti z technológie, elektrotechniky, geometrie, ekonomiky, národného 
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hospodárstva, účtovníctva, aj vedenia spisov v maďarskom a nemeckom jazyku 
a po jej absolvovaní podľa záverečného vysvedčenie z roku 1893 môže vykoná-
vať zámočnícke, kováčske, mediarske a bronzové umeleckopriemyslové práce. 

Nevieme, či po ukončení školy nastúpil pracovať hneď do fotoateliéru 
svojho švagra a sestry, alebo či pracoval aj inde. Medzi rodinnými fotografiami, 
ktoré uchováva vdova po jeho najstaršom synovi Jozefovi, sú uchované veľmi 
zaujímavé fotografie, na ktorých je vždy spolu so zamestnancami ateliéru Matz. 

V rodinnom archíve sa nachádza legitimácia zo dňa 15. 2. 1923 s platnosťou 
do 1. 1. 1926 vydaná na meno Karol Hegenbard aj s jeho fotografiou pod číslom 
39, ktorá potvrdzuje, že ako samostatný fotograf je riadnym členom Odborového 
spolku fotografistov pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. Táto časť legitimácie je 
opatrená guľatou pečiatkou s kolopisom: Říšský svaz odborných spoločenstev 
fotografu se sídlem v Praze a ďalšou guľatou pečiatkou s kolopisom: Odborový 
spolok fotografistov pre Slovensko a Podkarpatskú Rus a v strednej časti štyli-
zovaného slnka s lúčami je fotografický aparát, maliarska paleta so štetcami. Le-
gitimácia obsahuje aj úradné potvrdenie zo dňa 14. decembra 1923 o živnoste
skom liste vystavenom v Spišskej Novej Vsi 9. januára 1912 pod číslom 
E 1/1912 (36 adm. 912). Táto časť je opatrená okrúhlou pečiatkou s kolopisom: 
Všeobecná priemyselná korporácia - Általános ipartestulet – Nová Ves 1891. 

Technické vzdelanie, zručnosť, vrodená inteligencia a záujem stále o nové 
poznatky vedeckých technológií z rôznych odvetví, poháňali Karola Hegenbarta 
k neustálemu vylepšovaniu technického chodu prosperujúceho ateliéru, ktorý po 
smrti Gusztáva Matza v roku 1903 viedla veľmi dobre vdova Anna, o čom sv-
edčí aj počet zamestnancov, ktorých okolo rokov 1906 až 1907 bolo do 30. 

Karol Hegenbart zaviedol do celého domu telefón, čím boli jednotlivé pr-
acoviská, ako aj obývacie časti domu návzájom prepojené. Takto sa vybavova-
nie iste urýchlilo a jednotlivé prevádzky sa mohli dohodnúť o postupe prác. 

Zostrojil komplex tlakových nádob, s ktorými striekali a retušovali fotografie. 
Zaujímavá je fotografia Karola Hegenbarta spolu so svojimi psami so sluchátk-

ami na ušiach, kde všetci spoločne počúvajú rádio, ktoré si určite zostrojil sám. 
Maličký zápisník označený rokom 1902 (dátum je prepísaný na 1903), ktorý 

si viedol, obsahuje v nemeckom a maďarskom jazyku jeho rukou atramentom 
a ceruzkou (zaujímavosťou je, že sklon písma je v ľavom uhle) písané techno-
logické postupy s presnou gramážou chemikálií používaných pri výrobe fotog-
rafií, ale aj príprave sklenených dosák – negatívov. Okrem toho tu nájdeme aj 
účtovné záznamy o počte fotografií rozmerov - vizitky, kabinetky, pohľadníce, 
boudoir, veľkoplošných fotografií a sklenených negatívov za obdobie rokov 
1925, 1926, 1927 a 1928 (za prvé dva mesiace) vyrobených v pobočke v oprade. 
Do zápisníka si ďalej zaznamenával adresy rôznych výrobcov a predajcov 
fotografického tovaru, dodávateľov žiaroviek a rôznych elektronických 
súčiastok do rádia, obchodných partnerov, nákresy rozvodu elektrického prúdu a 
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chodných partnerov, nákresy rozvodu elektrického prúdu a jedinou perličkou je 
recept na kukuričné víno. 

Vo fotoateliéri u Anny Matzovej pracovala ako fotografická pomocníčka 
Margita Menyhértová, narodená 16. 4. 1900 v Spišskej Novej Vsi rodičom Joze-
fovi Menyhértovi (narodenému 12. 11. 1862 v Gelnici) a Márii (narodenej 30. 
10. 1873 v Krompachoch), rodenej Zibrickej. Robotnícka knižka s číslom 
21/1925 je vydaná na jej meno, kde v kolonke zamestnávateľa („prácudávajú-
ceho“) je uvedené meno Matz a sp., fotograf, Sp. Nová Ves a dátum 23. 3. 1925 
s vlastnoručným podpisom vd. Matz Gustav (bez maďarského sz v mene Gusz-
táv), menovaná je prihlásená pod číslom 569, čo potvrdzuje aj úradná okrúhla 
pečiatka s kolopisom: Všeobecná priemyselná korporácia – Altalános ipartestu-
let Nová Ves. 

Vo fotoateliéri sa zoznamuje s Karolom Hegenbartom a 4. 11. 1926 v Smiž-
anoch uzatvárajú sobáš. Svedkami im boli Ernest Kavasch – architekt z Užhoro-
du a Gejza Hajtás – fotograf z Levoče (viedol pobočku Matz v tomto meste). 
Manželom sa narodili tri deti – Jozef (nar. 30. 8. 1928), Karol (nar. 19.5.1930) 
a Magdaléna (nar. 10. 4. 1933), vydatá za Juraja Sooša.  

V Štátnom archíve v Spišskej Sobote sa nachádza plán úpravy domu v Po-
prade (nevieme, či Hegenbart dom odkúpil už so zavedeným ateliérom od niekt-
oré fotografa pôsobiaceho v tomto meste, alebo si časť domu upravil a zariadil 
na ateliér sám), v ktorom je jasne zakreslený aj ateliér. Tento plán vyhotovil ar-
chitekt Kavasch a syn v Užhorode 14. 3. 1927. Jedná sa o prístavbu kuchyne, kt-
orá bola 21. 3. 1927 mestskou radou v Poprade povolená a povolenie dáva aj že-
lezničná dráha, pretože dom sa nachádza blízko trate. Dokončená bola v roku 
1934, čo potvrdzuje doklad – výmer mestskej rady č. 337, že obecná stavebná 
komisia skonštatovala, že stavba prevedená v rokoch 1927 – 1934 spĺňa „verej-
no-zdravotnícky“ a „ohňopolicajný“ účel novostavby a obývanie sa povoľuje 
Karolovi Hegenbartovi na Tatranskej ulici č. 10 v Poprade. Toto je doposiaľ je-
diný zachovaný archívny doklad o existencii ateliéru, samozrejme okrem hrana-
tých pečiatok na reverzoch fotografií s označením Ateliér Matz, Poprad a Karol 
Hégenbart, Poprad 2. Túto samostatnú pečiatku na svoje meno používal pravde-
podobne až v 30-tych rokoch 20. storočia.  

Ďalším dokladom evidovaným v Štátnom archíve v Poprade je popisný há-
rok súpisu obyvateľov Popradu z 1. 1. 1939 za rok 1938, na ktorom sú zapísaní 
Karol Hegenbart, Margita Hegenbartová rodená Menhirt. (nie Menyhértová, ako 
má uvedené v rodnom liste), Jozef, Karol a Magdalena s dátumami narodenia. 
Rodina sa prihlásila k maďarskej národnosti a rímsko – katolíckemu náboženstvu. 

Podpisy Karola Hegenbarta v legitimácii a na výmere sú zatiaľ jediné, ktoré 
sa našli a podľa sklonu písma potvrdzujú, že záznamy v zápisníku sú jeho. Karol 
Hegenbart po zničení železničných koľají Nemcami blízko stanice v Poprade 
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počas druhej svetovej vojny, ktoré poškodilo aj dom s ateliérom, vracia sa s ro-
dinou do Spišskej  

Novej Vsi najprv do prenajatého malého a nevyhovujúceho domu, neskôr 
späť do veľkého rodičovského domu – ateliéru k sestre Anne Matzovej. 8. febr-
uára 1946 zomiera Anna Matzová a v tom istom roku 9. septembra aj Karol He-
genbart, čomu dopomohli vojnové udalosti, podlomené zdravie a smrť sestry, 
s ktorou spoločne od roku 1903 na vysokej profesionálnej úrovni držali firemnú 
značku fotoateliéru Matz a spol. 

Vdova po Karolovi Hegenbartovi s príbuznými pre vysoké dane a povojnové 
pomery predala ateliér s domom v Poprade aj Levoči, v roku 1947 v Krompa-
choch a Spišskom Podhradí, pričom predajné zmluvy im vyhotovil právnik dr. 
Štefánik, príbuzný gen. Rastislava Štefánika.  

Syn Karol Hegenbart ml. sa vyučil za drogistu, ale fotografovať sa samo-
zrejme nasučil u svojho otca a tieto vedomosti neskôr profesionálne uplatňoval 
v Geologickom prieskume v Spišskej Novej Vsi. Jeho koníčkom však bola kraj-
inárska a dokumentárna fotografia, predovšetkým Ochtinská aragonitová jaskyňa. 

Starší syn Jozef, aj keď spolu s bratom Karolom ml. pomáhali a učili sa sa-
mozrejme najprv u otca a potom v novoveskom ateliéri českého fotografa Oto-
kara Hirscha, pracoval ako technik a zásobovač v Novom domove v Spišskej 
Novej Vsi, fotografii zostal verný, dával však prednosť portrétnej tvorbe, najmä 
s láskou fotogafoval deti. Že fotografovanie miloval od detstva dokladá fotogra-
fia, na ktorej je zväčšený asi ako desaťročný s fotoaparátom v ruke. Na zadnej 
strane s úprimnou detskou vrúcnosťou ďakuje za tento darček tete Anna (Mat-
zovej). Jemu spolu s manželkou Magdalénou a sestrou Magdalénou patrí naj-
väčšia zásluha o záchranu cca 10 000 sklenených dosák z Matzovho ateliéru, 
fotografických prístrojov a časti vybavenia, ktoré sa nachádzajú vo fondoch Štá-
tneho archívu v Levoči a v Múzeu Petzvala v Spišskej Belej. Vnúčatá a pra-
vnúčatá Karola Hegenbarta už neprebrali rodinnú štafetu fotografa. 

Tvorbu Karola Hegenbarta je v prvom pohľade veľmi ťažko určiť, pretože 
žiadne dielo nie je ním verifikované. Všetky doposiaľ zachované fotografie nac-
hádzajúce sa vo fondoch múzeí a archívov, najmä na Spiši, nesú striktne firemné 
označenie Gusztáv Matz a spol., až fotografie z konca 20 – tych a 30 – tych ro-
koch 20. storočia, ako sme už uviedli, boli opatrené pečiatkou Karol Hegenbart, 
Poprad 2. Jedná sa však vždy o portrétnu tvorbu.  

V druhom pohľade môžeme so stopercentnou istotou určiť, že všetky zach-
ované rôznorozmerné sklenené negatívy uložené v Štátnom archíve v Levoči z 
továrne Scholtz v Matejovciach pri Poprade sú dielom Karola Hegenbarta. Pod-
robne zdokumentoval celú výrobu v tejto továrni, interiéry s výrobnými linkami, 
ako aj kancelárie, jedáleň, exteriéry továrne, samozrejme aj výrobky, ale aj vilu 
rodiny Scholtz. Majstrovským kúskom je tablo asi 500 zamestnancov, ktoré po-
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zostáva asi z 9 – tich skupinových fotografií prefotená na 1 negatív. Pri tomto 
fotografovaní plne využil svoje technické a fotografické vzdelanie. 

Ďalej nachádzame negatívy železničného nešťastia s vyvrátenými vagónmi. 
Pohľad na 24 zoradených slonov od najmenšieho po najväčšieho vzbudzuje ob-
div, ako dokázal zachytiť tento okamih. Jedná sa pravdepodobne o cirkus Kl-
udský, pretože v zoologických zbierkach Národného múzea v Prahe majú vy-
preparovaný dermoplastický preparát sloníčaťa, ktoré uhynulo v Spišskej Novej 
Vsi, kedy tento cirkus vystupoval začiatkom 30-tych rokoch na Spiši. 

V spomínanom fonde Matz je niekoľko záberov dedín alebo mestečiek na 
pozadí Tatier, ktoré sú poškodené, preto je ťažké určiť, o ktoré sa jedná.Viac než 
pravdepodobne aj zábery z Tatranskej Lomnice, z niektorého tatranského sa-
natória, sánkujúcich sa a neidentifikované z Tatier pochádzajú od neho.  

Karol Hegenbart miloval svoje deti, spolu s manželkou Margitou, ktorá ni-
elenže sa starala o domácnosť, ale naďalej pracovala v ateliéri, pravdepodobne 
k vianočným a veľkonočným sviatkom svojim známym posielali štylizované po-
hľadnice, z ktorých sa usmievajú ich deti. Zarámované zväčšeniny týchto fo-
tografií ešte aj dnes dotvárajú rodinnú atmosféru Hegenbartovcov. 

Ateliér Gusztáv Matz a spol. napriek doterajším poznatkom je ešte aj v 21. sto- 
ročí terra incognita. Veríme, že aj týmto príspevkom sa nám podarilo predstaviť je-
den z fotoateliérov, ktorý skoro 60 rokov nepretržite pôsobil nielen na Spiši. 
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Mieczysław Karłowicz i Stanisław Krygowski 
w zbiorach Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK 

w Krakowie 

W Zakładzie Komunikacji Wizualnej Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie prowadzone są prace badawcze dotyczące fotografii polskiej regio-
nów przytatrzańskich do roku 1939. Pod kierunkiem Aleksandra Żakowicza 
opracowano i zarchwizowano prace fotograficzne dwóch twórców – Stanisława 
Krygowskiego oraz Mieczysława Karłowicza Okres katalogowania prac obej-
mował miesiące: czerwiec – grudzień 2004 roku. Do archiwizacji posłużył pro-
gram  komputerowy opracowany przez Zakład Komunikacji Wizualnej. Obecnie 
fotografie Stanisława Krygowskiego i Mieczysława Karłowicza posiada w swo-
ich zbiorach Centralna Biblioteka Górska PTTK mieszcząca się w Krakowie. 
Prace omawianych autorów zostały życzliwie udostępnione do opisania i skata-
logowania przez Wiesława A. Wójcika, sprawującego opiekę nad zbiorami. 

W posiadaniu biblioteki znajduje się zbiór St. Krygowskiego w ilości 585 
sztuk (są to szklane klisze), który w całości został oznaczony sygnaturami. Do 
opisania pozostało kilkanaście negatywów, których stan zachowania nie pozwolił 
nawet określić tego, co przedstawiały. Zbiór został opisany w następujący sposób: 

I. Klisze o sygnaturach:  SK I/001–I/175 
 format: 8,5 x 8,5 
 diapozytyw; szkło; w całości czarno-białe 
 ilość: 175 sztuk; 

II. Klisze o sygnaturach:  SK II/001–II/112 
 format: 9 x 12 
 diapozytyw; szkło; zarówno kolor, jak i czarno-białe 
 ilość: 112 sztuk; 
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III. Klisze o sygnaturach:  SK III/001–III/090 
 format: 9 x 12 
 diapozytyw; szkło; w całości kolorowe 
 ilość: 90 sztuk; 

IV. Klisze o sygnaturach:  SK IV/001–IV/208 
 format 6 x 9; 9 x 12; 12 x 16; 13 x 18; 18 x 24 
 negatywy; szkło; w całości czarno-białe 
 ilość: 208 sztuk. 

Prace Krygowskiego można datować lata 1905–1910 rok, żadna z klisz nie 
posiada sygnatur, dat, opisów, stąd też trudne jest ich dokładne datowanie. Kli-
sze o sygnaturach SK I/001–I/175, SK II/001–II/112 oraz SK III/001–III/090 
przechowywane są w drewnianych, przeznaczonych do tego celu skrzynkach. 
Stan zachowania tych klisz można określić jako dobry, na niektórych znajdują 
się drobne odpryski emulsji, pęknięcia lub zarysowania na szkle. Klisze o syg. 
SK IV/001–IV/208 w odniesieniu do reszty znajdują się w nieco gorszym stanie. 
Wynika to zapewne stąd, iż przechowywane były w kartonowym pudle, bez 
żadnych dodatkowych zabezpieczeń, co spowodowało znaczne zabrudzenia  
głównie natury organicznej. Ze względu na tematykę możemy wyróżnić wśród 
prac Krygowskiego: 
— pejzaż/krajobraz, ten z motywem górskim, to głównie pejzaż tatrzański, 
— pejzaż z ożywiającymi go postaciami, zwany stafażem, 
— krajobraz o przewadze motywów architektonicznych, czyli weduta, 
— portret, także występujący jako zbiorowy, 
— sceny rodzajowe. 

Największa ilość prac poświęcona tematyce tatrzańskiej, a ściślej tatrzań-
skim pejzażom, znajduje się w zbiorze oznaczonym sygn. SK I/001–I/175, są to 
w całości prace czarno-białe. Poza krajobrazami tatrzańskimi możemy znaleźć 
także kilkanaście pejzaży ze stafażem i są to diapozytywy o sygnaturach: I/016, 
I/017, I/019, I/021, I/ 028, I/033, I/055, I/060, I/063, I/072, I/074, I/075, I/076, 
I/077, I/078, I/080, I/091, I/084, I/109, I/110, I/111, I/116, I/118, I/122, I/123, 
I/128, I/129, I/141, I/148, I/152, I/153, I/154, I/155, I/160, I/163, I/166, I/167, 
I/168, I/169, I/173. 

Zbiór o sygnaturach SK II/001–II/112 zawiera najmniejszą ilość tatrzańskich 
pejzaży, to zaledwie 7 sztuk diapozytywów o sygn.: II/001, II/003, II/005, 
II/006, II/008, II/009, II/010. Resztę zbioru Krygowskiego stanowią liczne pej-
zaże, prawdopodobnie okolic Krakowa (m.in. widoki Tyńca), kilka portretów 
i scen rodzajowych. 

Zbiór o sygn. SK III/001–SK III/090, zawiera kilkanaście kolorowych pejza-
ży tatrzańskich, liczne weduty (tutaj możemy znaleźć widoki Krakowa) oraz 
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portrety. Pejzaże tatrzańskie to diapozytywy o sygn.: III/005, III/007, III/008, 
III/009, III/011, III/015, III/016, III/017, III/018, III/020, III/021, III/022, 
III/023, III/024, III/025, III/027, III/030, III/032, III/033, III/034, III/036, 
III/037, III/042, III/044, III/045, III/046. 

W ostatnim zbiorze o sygn. SK IV/001–IV/208, tatrzańskie pejzaże możemy 
znaleźć do sygn. IV/038, występują one na negatywach o formacie 6x9, dalszą 
część zbioru tego formatu stanowią głównie weduty, oraz portrety. Na negaty-
wach formatu 9x12 pejzaż tatrzański występuje od sygn. IV/091–IV/098, kolej-
ne negatywy to przede wszystkim pejzaż ze stafażem. Negatywy o formacie 
12x16, 13x18, 18x21 (sygn. IV/128–IV/208), przedstawiają w głównej mierze 
portrety, oraz pejzaż, jednakże pejzaż tatrzański już nie występuje w tym zbiorze. 

Na zakończenie omawiania zbiorów  przyjrzyjmy się pokrótce życiu Stani-
sława Krygowskiego, co da nam w miarę spójny obraz jego osoby, a zarazem 
będzie dobrym uzupełnieniem opisu jego dokonań artystycznych. 

Stanisław Krygowski urodził się 21 listopada 1868 roku w Tarnowie, z za-
wodu był adwokatem (doktorat z prawa uzyskał w 1896 r. na UJ), a z zamiłowa-
nia taternikiem, działaczem turystycznym, fotografem. Turystykę tatrzańską za-
czął uprawiać około 1886 roku, dużo chodził również po Beskidach i Karpatach 
Wschodnich. Jednakże priorytetem pozostały Tatry zarówno w dziedzinie tury-
styki, jak i fotografii. Po Tatrach chodził w towarzystwie górskich przewodni-
ków, ale znaczące są jego osiągnięcia w przejściu szeregu, nowych dróg. W „Ta-
terniku”1 z roku 1913 możemy znaleźć artykuł zatytułowany Północna ściana 
Mięguszowieckiego jako problem turystyczny, gdzie czytamy: „(...) pierwszym, 
który myśl tę podjął, był Dr Stanisław Krygowski, adwokat z Krakowa (...)”. 
Było to pierwsze wejście na płn. ścianę Mięguszowieckiego szczytu od Mor-
skiego Oka i zarazem jedno z czołowych osiągnięć St. Krygowskiego. Inne 
ważniejsze osiągnięcia taternickie Krygowskiego to w 1910 r. pierwsze przejście 
z Kołowego Szczytu na Mały Kołowy Szczyt z Janem Fischerem oraz pierwsze 
wejście na Rumiską Przełęcz i Wschodni Żelazny Szczyt w 1904 r. Ciekawostką 
jest, że wydarzenie to w niemieckim nazewnictwie zostało upamiętnione nazwą 
Krygowskischarte. 

Od roku 1902 Krygowski był członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego, na-
stępnie działał w jego zarządzie, gdzie był sekretarzem – miało to miejsce w la-
tach 1905–07. W latach 1906–07 został redaktorem „Pamiętnika Tatrzańskiego”. 

Nie umniejszając osiągnięć Krygowskiego w dziedzinie taternictwa, warto 
spojrzeć na jego postać jako wybitnego fotografa początków XX wieku, co jest 
głównym punktem naszych zainteresowań. Krygowski był niewątpliwie jednym 
z najlepszych fotografów tatrzańskich. Uzyskiwał za swe zdjęcia liczne wyróż-

                                                 
1 „Taternik” rok VII, 1913. 
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nienia i medale. W 1908 r. na wystawie Krakowskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego, kolejne w 1909 r. we Lwowie na wystawie fotograficznej. Od 1907 r. 
jego zdjęcia były licznie reprodukowane w „Pamiętnikach Towarzystwa Ta-
trzańskiego”, później w „Wierchach”. W „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzań-
skiego”2 z roku 1906 możemy zobaczyć kilka zdjęć autorstwa Krygowskiego, 
zatytułowanych: Dolina Miętusia z Turnią Kończystą, Podój owiec na Przysłu-
pie Miętusim, Wschodni Szczyt Żelaznych Wrót, Staw Litworowy, Widok z Prze-
łęczy Baraniej ku Durnemu. Stanisław Krygowski zmarł 27 grudnia 1944 roku. 

Drugim twórcą, którego prace znajdują się w archiwum Biblioteki Górskiej 
PTTK, a które stały się przedmiotem badań, jest Mieczysław Karłowicz. Zbiór 
autorstwa Karłowicza to 92 sztuki szklanych negatywów, w całości czarno- 
-białych, o formacie 9x12 cm. Zbiór został opisany w następujący sposób: 

I. Klisze o sygnaturach: MK I–001/MK I–048 
 format: 9x12 
 negatyw; szkło; w całości czarno-białe 
 ilość: 48 sztuk 

II. Klisze o sygnaturach: MK II–001/MK II–044 
 format 9 x 12; 
 negatyw; szkło; w całości czarno-białe 
 ilość: 44 sztuki. 

Prace Karłowicza można datować na lata 1906–1908 – na wszystkich kli-
szach w prawym, dolnym rogu widnieją sygnatury wykonane przez autora. Ca-
łość zbioru przechowywana jest w przeznaczonych do tego celu drewnianych 
skrzynkach, dzięki temu stan ich zachowania w większości można określić jako 
bardzo dobry. Nieliczne mają drobne pęknięcia, ubytki emulsji czy zarysowania. 
Tematycznie prace Karłowicza obejmują przede wszystkim pejzaże tatrzańskie, 
ożywiane na nielicznych kliszach postaciami. Pejzaże ze stafażem, to negatywy 
o sygnaturach: MKI–020, MKI–022, MKI–023, MKI–025, MKI–033, MKI–037, 
MKII–009, MKII–010, MKII–017, MKII–019, MKII–020, MKII–029, MKII–035, 
MKII–036, MKII–037, MKII–040, MKII–041, MKII–041. Klisze o sygnatu-
rach: MKI–035, MKII–016, MKII–018 to sceny rodzajowe. Poza wyżej wymie-
nionymi, pozostałe klisze przedstawiają tatrzańskie pejzaże, przy czym kilka 
z nich zostało „zidentyfikowanych”, są to klisze o sygnaturach: MKI–010 Doli-
na Zimnej Wody, Zmarzły Staw pod Polskim Grzebieniem MKII–007; Kieżmar-
ski, Widły, Łomnica i Durny z Małego Kołowego Szczytu MKII–031; Durny 

                                                 
2 „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” t. 27, 1907. 
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i Łomnica z Jastrzębiej Turni MKII–038; płn.-zach. Szczyt Pośredniej Grani 
MKII–039; Ciemnosmerczyńskie Stawy z Zaworów MKII–032. 

Zbiory prac Karłowicza ilościowo być może nie są imponujące, bo to zaledwie 
92 sztuki szklanych klisz, jednakże nie należy brać pod uwagę jedynie wielkości 
zbioru. W tym przypadku wartości nadaje tym zbiorom niezwykła osobowość sa-
mego twórcy – artysty. Przyjrzyjmy się zatem krótkiemu życiu tego miłośnika 
górskich wędrówek i duchowych doznań wśród majestatu tatrzańskich szczytów. 

Mieczysław Karłowicz swoją przygodę z Tatrami, rozpoczął w 1889 roku, 
kiedy po raz pierwszy przyjechał do Zakopanego na wakacyjny wypoczynek. Od 
tego momentu rozpoczęło się systematyczne poznawanie tatrzańskich dolin 
i szczytów, zazwyczaj w towarzystwie przewodników, m.in. Jana Stopki, Jana 
Kubina, Jędrzeja Wali. Pierwszy okres poznawania Tatr zamknął Karłowicz jako 
osiemnastolatek w 1894 roku, wchodząc w towarzystwie Jędrzeja Wali na Mięgu-
szowiecki Szczyt, wówczas uważany za najtrudniejszy ze szczytów tatrzańskich. 

Po kilkuletniej przerwie w roku 1802 Karłowicz powrócił w Tatry, gdzie za-
czął bywać już systematycznie, ostatecznie osiadając w Zakopanem w 1907 ro-
ku. Lata 1802–1809 były dla Karłowicza okresem wyjątkowo intensywnego 
chodzenia po górach. Był to także okres stopniowego wyzwalania się spod opie-
ki przewodnika – górala i coraz częstszych samodzielnych wypraw. W tych wy-
prawach Karłowicz niewątpliwie przodował, co zaowocowało samotnymi, 
pierwszymi w ogóle wejściami na liczne tatrzańskie szczyty. 

Od 1893 roku Karłowicz był członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego, a od 
1905 r. członkiem Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego. Karłowicza 
można zaliczyć również do pionierów polskiego narciarstwa, którego nie trak-
tował wyłącznie sportowo, ale jako sposób na ułatwienie sobie poruszania się po 
Tatrach zimą. Podobnie jak piesze wyprawy w góry, także liczne wycieczki nar-
ciarskie w latach 1907–1909 odbywał samotnie. 

Przy całej swej tatrzańskiej pasji Karłowicz nie traktował swoich osiągnięć 
jedynie jako wyczynów sportowych. Charakterystyczne w taternictwie Karłowi-
cza jest przywiązywanie największej wagi do przeżyć estetycznych. To po głę-
bokie doznania i estetyczne wzruszenia, chodził w Tatry, co starał się propago-
wać i rozpowszechniać. Karłowicz jako wielki artysta (bo nie zapominajmy, że 
był przed wszystkim wybitnym kompozytorem) z niezwykłym zamiłowaniem 
fotografował tatrzańskie szczyty. 

Jego zdjęcia były publikowane m.in. w „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzań-
skiego” (w latach 1907–14), a od 1908 roku też w „Taterniku”. Karłowicz wła-
snoręcznie wykonywał odbitki, które później wysyłał do przyjaciół. Również 
u podnóża Tatr, skomponował wiele ze swych dzieł symfonicznych, a jego głę-
bokie górskie przeżycia niewątpliwie wpłynęły także na muzyczną twórczość. 
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Karłowicz był także współinicjatorem założenia Tatrzańskiego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego, którego projekt przygotował wspólnie z K. Zaru-
skim3 Jednakże tragiczne śmierć Karłowicza 8 lutego 1909 roku przerwała nie 
tylko ten projekt, ale także zabrała ze sobą człowieka wielkich pasji, bogatej 
osobowości i niewątpliwie nie w pełni wykorzystanego potencjału twórczego. 

Mieczysław Karłowicz zginął w lawinie śnieżnej na wschodnich zboczach 
Małego Kościelca  w czasie samotnej wycieczki narciarskiej. Na miejscu jego 
tragicznej śmierci w roku 1909 postawiono pamiątkowy kamień z napisem Non 
omnis moriar (Nie wszystek umrę). 

Podsumowując, przybliżoną ilość klisz o tematyce tatrzańskiej w zbiorach 
autorstwa Stanisława Krygowskiego można szacować na ok. 250 sztuk. Nato-
miast motyw górski u Mieczysława Karłowicza występuje na wszystkich oma-
wianych negatywach, czyli stanowi zbiór w ilości 92 sztuk. Za słabość omawia-
nej archiwizacji można uznać brak geograficznych nazw, które mogłyby zostać 
umieszczone przy ipisie tatrzańskich szczytów występujących na kliszach. Jed-
nakże tutaj potrzebne byłoby wprawne oko i doskonała znajomość topografii 
omawianych miejsc, a przede wszystkim zapał pasjonata taternika. Być może 
ktoś pokusi się podjąć tego, nie ma co ukrywać, żmudnego, ale przy tym nie-
zwykle odkrywczego i wzbogacającego zajęcia. Bo chociażby sam fakt trzyma-
nia w dłoniach tak dobrze zachowanych klisz sprzed stu lat jest przeżyciem nie-
zwykłym, szczególnie w dobie obecnych, szybkich, cyfrowych nośników. 
Można jedynie zadać sobie pytanie, czy mają one szansę na aż tak długą i po-
myślną przyszłość, jak ponad stuletnie, szklane negatywy? 
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Tytani Ducha. Przyczynki do historii fotografii 
zakopiańskiej przed 1939 rokiem∗ 

Zakopane, nazwane przez Rafała Malczewskiego „pępkiem świata”1, przy-
ciągało od czasu swego odkrycia przez Tytusa Chałubińskiego szereg osób, któ-
rych działalność z czasem sprawiła, że miejscowość stała się interesującym 
ośrodkiem kulturowym. Ferdynad Goetel upatrywał przyczynę zachodzących 
przemian w połączeniu romantyzmu i pozytywistycznej użyteczności w jeden 
nurt, który z czasem „przerobi Zakopane i podniesie je do wyżyn, o jakich nie 
śniło się ubogiej góralskiej wioszczynie”2. Najdosadniej określił ją Stanisław 
Ignacy Witkiewicz, pisząc, że jest to „bagno” „dla ludzi słabych (...) prawie tak 
zabójcze, jak spotkanie z prawdziwie demoniczną kobietą. Dla rzeczywistych ty-
tanów Ducha (o ile tacy w ogóle jeszcze istnieją) jest ono miejscem, w którym 
kondensuje się ich istota, roztwierają się dla nich horyzonty i twórczość arty-
styczna, społeczna czy naukowa nowe formy buduje i nowe wartości”3. Do tego 
grona zaliczyć należy także nazwiska licznych twórców zainteresowanych foto-

                                                 
∗ Fragment niniejszego artykułu dotyczący utworzenia Towarzystwa Fotograficznego w Zakopa-

nem (1931), składu jego zarządu oraz pierwszej zorganizowanej wystawy wraz z przypisami 10 
i 11 zostały wykorzystane w niemal dosłownym brzmieniu – bez podania źródła  w artykule 
K. Gajewskiego Przyczynki do historii polskiej fotografii tatrzańskiej do 1939 r., [w:] Fotogra-
fie Tatranskeho Regionu, Kieżmark 2006, (przyp. autora). 

1 Użyty zwrot stanowi fragment tytułu książki Malczewskiego: Pępek świata. Wspomnienia 
z Zakopanego, Wyd. LTW, Warszawa 1999. 

2 Goetel F., Patrząc wstecz. Wspomnienia, Wyd. ARCANA, Kraków b.r.w., s. 88. 
3 Witkiewicz S.I., Demonizm Zakopanego, „Przegląd Zakopiański”, cyt. za: Krzysztofowicz- 

-Kozakowska S., Ostatni dekadent czyli młodopolski „ogród udręczeń” Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, [w:] Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. 
rocznicę śmierci, red. A. Żakiewicz, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 2000, s. 91. 
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grafią o tematyce górskiej, którzy w najpełniejszym zakresie – sumującym do-
tychczasowe informacje – wymienieni zostali w katalogu Fotografia tatrzańska 
do roku 1918, Stanisław Bizański, Awit Szubert i inni4. Byli to najczęściej indy-
widualiści, których prace – głównie o charakterze dokumentacyjnym – znamy 
np. z pism, przewodników lub widokówek. Rodząca się w końcu XIX wieku 
świadomość fotografii-sztuki sprawiła, że także w Tatrach pojawiają się artyści, 
którzy „widzą w motywie obraz, w obrazie nieraz wypowiedź twórczą, duszę 
ludzką”5. Efekty ich pracy eksponowane były na wystawach, wśród których 
znajduje się Pierwsza Polska Wystawa Fotograficzna zorganizowana dzięki re-
dakcji pisma „Ilustracja Polska” w salach dawnego krakowskiego Gimnazjum 
św. Anny w 1902 roku. Prezentowane na niej było 31 fotografii Antoniego 
Święcha, który przedstawił budowle i wyroby w stylu zakopiańskim, 14 zdjęć – 
pejzaży litewskich i zakopiańskich Leonarda Mataszewskiego oraz 2 tableaux 
z kart i 20 zdjęć widoków z Tatr autorstwa fotografa zawodowego Józefa Rysia6. 
Dwa lata później, w 1904 roku, odbyła się w Krakowie Powszechna Wystawa 
Fotograficzna, na której prezentował swe prace (4 zdjęcia poza konkursem) ko-
lejny zakopiańczyk: Stanisław Jarnuszkiewicz. W miarę upływu czasu liczba 
tamtejszych fotoamatorów niewątpliwie rosła, a nawiązywane między nimi kon-
takty pozwoliły na podjęcie decyzji o zorganizowaniu się. W tym celu wystą-
piono do c.k. Namiestnictwa we Lwowie, gdzie w 1908 roku przekazano do za-
twierdzenia statut Towarzystwa Miłośników Fotografii, który sygnowali 
przedstawiciele komitetu organizacyjnego: dr dr Zygmunt Wąsowicz, Kazimierz 
Kruszyński i Włodzimierz [Grün7]. Analizując ten dokument, domyślać się 
można, że grono fotoamatorów było co najmniej kilkunastoosobowe, skoro 
w samym zarządzie (wydziale) znajdowało się sześciu członków m.in.: prze-
wodniczący, jego zastępca, sekretarz i skarbnik, a cała organizacja posiadała 
także Komisję rewizyjną. Celem TMF miało być: „dążenie do artystycznego 
i naukowego rozwoju fotografii, budzenie, pielęgnowanie i krzewienie zamiło-
wania do sztuki fotograficznej, jako też udzielanie członkom swoim nauki 
i praktycznych wskazówek”. Służyć temu miały: 

„ a) periodyczne zebrania, wykłady z dziedziny fotografii i jej pokrewnych, 
 b) utrzymanie fachowej biblioteki i czytelni,  
 c) urządzenie pracowni zdjęć fotograficznych, która przez członków To- 

  warzystwa nie może być używaną w celach zarobkowych, 
 d) urządzanie wystaw odznaczanie najcelniejszych prac, 

                                                 
4 Żakowicz A., Gajewski K., Fotografia tatrzańska do roku 1918. Stanisław Bizański, Awit Szubert 

i inni, Częstochowa–Katowice–Lwów 2004. 
5 Sunderland J., Zarys dziejów polskiej fotografii tatrzańskiej, „Fotografia” 1962, nr 9, s. 216. 
6 Pierwsza Polska Wystawa Fotograficzna. Katalog, Kraków 1902, s. 9. 
7 Autograf nazwiska trudno czytelny. 
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 e) ułatwianie członkom nabywania odpowiednich życzeniu aparatów 
  i przyborów, 

 f) wydawnictwo prac z dziedziny fotografii, ewentualnie wydawnictwo 
  własnego organu, 

 g) urządzanie demonstracji z zakresu fotografii, jako też wspólnych wycie- 
  czek, zabaw, 

 h) urządzanie kursów praktycznych fotografii”8. 
Z braku dalszych dokumentów trudno dziś określić, jaka była decyzja władz, 

jednak życie fotograficzne Zakopanego nadal się rozwijało, czego potwierdze-
niem – już w dobie II Rzeczypospolitej – było utworzenie kolejnego stowarzy-
szenia o nazwie Klub Fotografów. Zawiązano go 24 kwietnia 1931 roku, a w za-
rządzie znaleźli się: Tadeusz Malicki9 (prezes) i Z. Dębicka (sekretarz, 
skarbnik). Wczesnym osiągnięciem organizacyjnym Klubu było przygotowanie 
już w lipcu tegoż roku wystawy „Krajobraz Tatr i Podhala”. Zawierała ona prze-
szło sto prac dziewięciu autorów i eksponowana była w lokalu10 – prawdopo-
dobnie kolejnego członka Klubu – fotografa zawodowego Henryka Schabenbec-
ka. Był on jej uczestnikiem, a wraz z nim wystawiali Maria Kietlińska11, 
Tadeusz Malicki, Adam Pirgo-Hełm i Antoni Marian Wieczorek.  
                                                 
8 Statut Towarzystwa Miłośników Fotografii w Zakopanem, Derżawnyj Archiw Lwiwśkoji Obła-

sti, f. 146, op.58, nr 2939. 
9 Informując o składzie zarządu wraz z nazwiskiem Malickiego podano informację: art.[ysta] 

mal.[arz], co było konsekwencją jego zainteresowań, a nie wykształcenia. W rzeczywistości, 
urodzony 10 października 1892 r. w Jaśle a zmarły 4 grudnia 1943 r. w Zakopanem, miłośnik 
fotografii był nauczycielem, absolwentem Seminarium Nauczycielskiego w Białej k. Bielska 
(1912). Po jego ukończeniu podjął pracę zawodową w Kołaczycach, gdzie zorganizował tajną 
grupę niepodległościową, której dekonspiracja przez policję austriacką spowodowała karne 
przeniesienie do Jasła. Na początku I wojny światowej Malicki został wcielony do armii au-
striackiej, skąd wrócił w 1918 r. jako inwalida. W Jaśle rozpoczął działalność społeczną: m.in. 
był sekretarzem w Ognisku Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych oraz dele-
gatem na Sejm Nauczycielski w Warszawie w 1919 r. Następnie Malicki przeniósł się do Ja-
worzna, gdzie był aktywnym organizatorem polskiej szkoły i nauczycielskiego ruchu zawodo-
wego. W 1922 r. otrzymał od Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych polecenie zorganizowania w Zakopanem placówki leczniczej, co zrealizował 
uruchamiając „Dom Zdrowia”. Interesował się malarstwem, grafiką, fotografią, ponadto zajmo-
wał się ochroną przyrody, był czynnym taternikiem, uczestnikiem amatorskiego ruchu fotogra-
ficznego i członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Współtworzył także Związek Pla-
styków Zakopiańskich. Zajmował się także pisarstwem. Wieliczko M., Tadeusz Malicki 
(10.10.1892–4.12.1943), „Rocznik Jasielski” 1999, s. 141. 

10 Zakład Schabenbecka mieścił się w willi przy ul. Krupówki 57. „Almanach Fotografiki Pol-
skiej” 1934, s. 45. 

11 W zeszycie 4/1935 „Przeglądu Fotograficznego” zamieszczona została fotografia „Narciarz” au-
torstwa M. Kietlińskiej z Miechowa. W 1939 roku, przy kolejnym zdjęciu opublikowanym  
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Wspomniana ekspozycja Klubu Fotografów była drugą lokalną wystawą. 
Pierwsza pt. „Tatry i Podhale” przygotowana została przez Muzeum Tatrzańskie 
we własnych pomieszczeniach, a jej otwarcie nastąpiło 10 lipca 1926 roku. Ten 
sam organizator, przy współudziale Zarządu Miasta, zaprezentował w swej sie-
dzibie II wystawę pod tym samym tytułem, która odbyła się dopiero w dniach 
15.07–15.09.1939 roku. Była to ogółem trzecia prezentacja fotografii w Zakopa-
nem i pokazano na niej 224 prace 37 uczestników, z czego lokalne środowisko 
reprezentowali: Maria Małachowska, Stefan Meyer, Henryk Schabenbeck, Ro-
man Serafin12 i Antoni Marian Wieczorek. Dążąc do odtworzenia stanu osobo-
wego zakopiańskiego środowiska fotograficznego, można tę listę uzupełnić 
o Bolesława Nalepę, który wraz z innymi miłośnikami wymieniony został 
w „Almanachu Fotografiki Polskiej” (1934) na liście adresowej uczestników 
krajowych ekspozycji z lat 1927–193313. 

Fotografowanie Tatr nie było wyłączną domeną zakopiańczyków, ale także 
amatorów z innych środowisk. Przyjeżdżając na urlopy, ulegali urokowi miej-
sca, stając się kolejnymi witkacowskimi „tytanami ducha”, piewcami piękna 
Tatr i Podhala. Do tego grona należy zaliczyć Zenona Maksymowicza, który 
rozpoczął swój fotograficzny mariaż z Tatrami w okresie międzywojennym 
i kontynuował do swoich ostatnich dni. Wspomniany artysta urodził się w Brze-
sku 12 lutego 1910 roku i fotografią zajął się w 1927 roku, jeszcze w czasie na-
uki w gimnazjum. Zadebiutował podczas Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii 

                                                 
 w nr 4 „Przeglądu”, jako miejsce zamieszkania artystki podano Kielce. Obie informacje praw-

dopodobnie świadczą o jej okresowym kontakcie z zakopiańskim środowiskiem fotograficznym.  
12 Roman Serafin urodził się 30 marca 1912 roku w Zakopanem. Po ukończeniu siedmiu klas 

szkoły powszechnej oraz trzyletniego kursu handlowego w Zakopanem podjął naukę zawodu 
w zakładzie fotograficznym Henryka Schabenbecka. Trwała ona od 15 lipca 1928 r. do 15 lipca 
1931 r. W tymże roku został powołany do wojska. Po odbyciu służby został zatrudniony w za-
kładzie Schabenbecka. W 1933 r. ponadto pracował jako młodszy operator przy kręceniu filmu 
„Zamarłe Echo” Adama Krzeptowskiego. We wrześniu 1939 r. wziął udział w działaniach wo-
jennych, a po przekroczeniu wraz z 2 Pułkiem Lotniczym granicy z Rumunią został internowa-
ny. Następnie ucieka z obozu i drogą morską przedostaje się do Francji, gdzie w listopadzie 
wstępuje do armii gen. Sikorskiego (baza lotnicza w Lyonie). W czerwcu 1940 r., po zakończe-
niu działań wojennych, został internowany do obozu dla robotników obcokrajowców, z którego 
zwolniono go w sierpniu 1942 r. Stało się tak w wyniku interwencji Alberta Falqueta, dyrektora 
firmy „Kodak”, który następnie zatrudnił Serafina w swym serwisie. Ponadto w latach 1943–44 
artysta był uczestnikiem Polskiego Ruchu Oporu we Francji. Po zakończeniu wojny Serafin 
przerywa pracę w lipcu 1948 r., po czym w sierpniu wyjeżdża do Polski, by w Zakopanem za-
trudnić się w firmie Schabenbecka (Spółdzielnia „Foto Jedność”). Mimo wstąpienia w 1952 r. 
do ZPAF (nr leg. 155) zatrudniony był w niej do 1976 r. Zmarł 10 marca 1992 r. w Zakopanem. 
Wg Życiorys Romana Serafina, prawdopod. Zakopane, 1953 r., rkp., oraz Ankieta personalna, 
Zakopane 20.11.1953, Akta osobowe, Archiwum ZPAF, Warszawa. 

13 „Almanach...”, s. 43–44. 
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Artystycznej w Tarnowie (1932) i w tym samym roku przeniósł się do Poznania, 
gdzie został zatrudniony w firmie „Foto-Greger”. Po okresie współpracy Mak-
symowicza z tamtejszym środowiskiem fotograficznym, w 1936 roku przeniósł 
się do Warszawy, gdzie został zatrudniony jako kierownik działu kinematogra-
ficznego w przedstawicielstwie firmy „Kodak”.  

Mimo zmiany miejsca zamieszkania nadal związany był ze środowiskiem po-
znańskim, gdzie redagował zeszyty od nr 2/1935 do 5/1937 pisma „ERO- 
-FOTO”14, które w latach 1935–1939 wydawała Wytwórnia Fotochemiczna „ERO”. 

W zakresie tematyki artysta preferował architekturę i krajobraz polski, ze 
szczególnym uwzględnieniem Tatr, co było konsekwencją corocznych (od 
1932 r.) wyjazdów do Zakopanego, gdzie poznał Antoniego Wieczorka. Jak 
wspominał: „To właśnie on zapalił mnie do artystycznego spojrzenia na Tatry, 
którym pozostałem wierny po dziś dzień”15. W efekcie Maksymowicz zgroma-
dził 15 000 negatywów16. 

Z początkiem wojny artysta opuścił Warszawę, dotarł do Kowla, a następnie 
przez Chełm Lubelski i Lublin wrócił do Poznania, gdzie kolejny raz znalazł za-
trudnienie w firmie Gregera. Jej dyrektorem był jednak znany z wcześniejszych 
lat mieszkaniec Poznania, z pochodzenia Niemiec, Ernest Stewner. Jak wspomi-
na Maksymowicz w okresie wojny wyszkolił ok. 70 młodych adeptów fotogra-
fii, a 22 lutego 1945 roku został fotoreporterem i kierownikiem laboratorium 
Polskiej Agencji Prasowej „Polpress”. Realizował również przez kilkanaście lat 
zlecenia w Operze Poznańskiej oraz teatrach Poznania, Szczecina, Gniezna i Opo- 
la. Powstało w ten sposób archiwum zawierające ponad 20 000 negatywów. 
W 1951 roku przyjęto go do ZPAF (nr leg. 87), a w 1980 został członkiem hono-
rowym Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, którego w 1929 r. był 
współzałożycielem. Zenon Maksymowicz umarł 29 lutego 1993 r. w Tarnowie, 
dokąd został przewieziony17 z Zakopanego.  

Liczne grono osób podobnych Maksymowiczowi pozwalają poznać zacho-
wane katalogi wystaw, gdzie tytuły eksponowanych prac wskazują na pocho-
dzenie zarejestrowanych motywów. Traktując sondażowo publikację towarzy-

                                                 
14 Inicjatorem pisma i redaktorem zeszytu nr 1/1935 był poznański artysta fotograf Konrad 

Hoffman. Po jego nagłej śmierci w dn. 25.7.1935 r. obowiązki redakcyjne powierzono Maksy-
mowiczowi, który pełnił je do z. 5/1937, po czym przejął je Janusz Tomaszewski. Przygotował 
on ostatnie dwa zeszyty: 6/1938 i 7/1939. 

15 Zenon Maksymowicz, Życiorys, Poznań, 21 listopada 1978 r., maszynopis, kserokopia w zbio-
rach autora. 

16 Pismo Z. Maksymowicza do ZPAF w Warszawie i Poznaniu, Poznań, b.d, maszynopis, ksero-
kopia w zbiorach autora. 

17 Maksymowicz-Wróblewska N., [„Zenon Maksymowicz...”], [w:] Zenon Maksymowicz, Tatry 
1934–93, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane 1995. 
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szącą Pierwszej Polskiej Wystawie Fotografii Ojczystej (Warszawa 1938) zwią-
zanej z nurtem lansowanej przez Jana Bułhaka koncepcji fotografii ojczystej, 
można wymienić następujących twórców18: Jerzy Bogdanow (Pabianice), Tade-
usz Cyprian (Poznań), Edward Czerny (Bitków), Józef Dańda (Katowice), Ta-
deusz Krystek (Lwów), Kazimierz Lelewicz (Wilno), Władysław Markocki 
(Bydgoszcz), Tadeusz Piekarczyk (Poznań), Tadeusz Przypkowski (Warszawa), 
Witold Romer (Lwów), Jerzy Stalony Dobrzański (Warszawa). Listę tę można 
uzupełnić nazwiskami autorów biorących udział we wspomnianej już, lecz w 
kontekście twórców zakopiańskich, II Wystawie Fotograficznej „Tatry i Podha-
le” (Zakopane 1939). Wzięli w niej udział ponadto19: Mieczysław Bacz (Lwów), 
Witold Ciechanowicz (Nowy Sącz), Wanda Danek (Kraków), Elżbieta Dyr-
dzianka (Katowice), Stefan Fedecki (UTF20, Lwów), Czesław Gałuszka (Ryb-
nik), Marceli Gottlieb (Kraków), Władysław Góralik (Warszawa), Lucjan 
Gwóźdź (Chorzów), Emil Hyży (Nowy Sącz), Edward Jędrzejewski (Warsza-
wa), Mieczysław Jąkała (Nowy Targ), Zygmunt Klemensiewicz (Lwów), Broni-
sław Krzeczkowski (Warszawa), Adolf Lax (Kraków), W.M. Ludwik (Katowi-
ce), Stefan Maxymowicz-Raczyński (Warszawa), Władysław Manduk 
(Warszawa), Kazimierz Maślankiewicz (Kraków), Henryk Nowak (Myślenice), 
Wojciech Józef Pelc (Chorzów), Stanisław Pennar (Nowy Sącz), Walerian Pen-
nar (Nowy Sącz), Józef Podbrożny (Nowy Sącz), Tadeusz Stobiecki (Chorzów), 
Jan Sunderland (Warszawa), Otton Swoboda (Kraków), Bogdan Treter (Kra-
ków), Karol Wilak (Poznań) i Aleksander Zaczek (Kraków). 

Jak na powyższych przykładach widać katalogi wystaw i recenzje mogą być 
istotnym źródłem informacji o artystach pochodzących z różnych środowisk. 
Zdarzają się jednak osoby programowo unikające publicznej prezentacji swych 
prac, czego – w przypadku Zakopanego – ewidentnym przykładem jest np. Sta-
nisław Ignacy Witkiewicz, który rozpatrywany jest w opracowaniach21 z zakresu 
historii fotografii okresu międzywojennego i lat poprzedzających go. Podobne 
stanowisko prawdopodobnie zajmował związany z Witkacym, i określany przez 

                                                 
18 W spisie pominięci zostali – wcześniej wynotowani – zakopiańczycy: Roman Serafin i Antoni 

Wieczorek. 
19 Traktując kolejną listę jako uzupełnienie warszawskiej wystawy Fotografii Ojczystej, pominięci 

zostali twórcy wcześniej wymienieni: Tadeusz Cyprian, Czerny Edward, Józef Dańda, oraz za-
kopiańczycy, uczestnicy wystawy z 1931 r.: Maria Małachowska, Stefan Meyer, Henryk Scha-
benbeck, Roman Serafin i Antoni Wieczorek. 

20 Ukraińskie Towarzystwo Fotograficzne. 
21 Twórczość Witkacego od lat jest analizowana i prezentowana przez specjalizującego się w niej 

Stefana Okołowicza. Patrz np. Przeciw Nicości, Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza, 
opr. Ewa Franczak, Stefan Okołowicz, Wyd. Literackie, Kraków 1986. 



 Tytani Ducha. Przyczynki do historii fotografii zakopiańskiej przed 1939 r. 29 

niego jako „fotograf klasy wszechświatowej”22, Tadeusz Langier23. Dotychczas 
posiadane śladowe informacje biograficzne, wskazujące np., że artysta pracował 
w miejscu tak szczególnym, jak Adiutantura Generalna – Kancelaria wojskowa 
w Belwederze24, pozwalają uzupełnić wiedzę o jego życiu dzięki dokumentom 
przechowywanym w Centralnym Archiwum Wojskowym. Według nich Tadeusz 
Langier, syn Anieli i Andrzeja urodził się 15 października 1880 roku we Lwo-
wie. Po ukończeniu gimnazjum studiował na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Handlowej. 6 sierpnia 1914 roku 
wstąpił25 do Legionów Polskich, gdzie jako swój zawód podawał: „malarz, foto-
graf i prawnik”26. Do 1 września 1916 roku przebywał w sztabie I Brygady Józe-
fa Piłsudskiego, a następnie do 1 sierpnia 1917 r. przydzielony był do 1 Pułku 
Ułanów płk. Wojciecha Beliny Prażmowskiego. Wykonywane w tym okresie 
zdjęcia, które następnie były publikowane w prasie, pozwoliły Langierowi uzy-
skać miano „fotografa legionowego”. Uczestnicząc w kryzysie przysięgowym, 
został skazany za bunt przeciw Niemcom i w konsekwencji od sierpnia do 23 li-
stopada 1917 roku osadzony był w więzieniu przemyskim, gdzie został wtrącony 
„za swe nieugięte polskie stanowisko”. Po abolicji, od 1 grudnia 1917 r. prze-
bywał w armii austriackiej w 8 Pułku Ułanów Siedmiogrodzkich. Wraz z ukoń-
czeniem Szkoły Oficerskiej w Temeszwarze przydzielony został do karnego ba-
onu Chorwatów w Albanii. Przebywał w nim do 1 października 1918 r., gdy 
uciekł do Krakowa i w listopadzie wstąpił do 1 Brygady Kawalerii. Jego kolejne 
przydziały ewidencyjne to: sztab I Brygady Jazdy, gdzie od 15 listopada 1918 r. 
do 1 kwietnia 1921 r. był adiutantem, a następnie wspomniana już Generalna 
Adiutantura Naczelnego Wodza. Z szarżą podporucznika, a od 1 kwietnia 
1919 r. (po weryfikacji) porucznika, przebył od 25 listopada 1918 r. do 2 lutego 
1921 r. kampanię wojny polsko-sowieckiej, w której odznaczył się odwagą uza-
sadniającą przyznanie Krzyża Walecznych. Konkretne wydarzenie, które przy-
toczono we wniosku, związane było z bitwą pod Równem z lipca 1920 roku, gdy 
„armia konna Budionnego przełamała front i z kilkoma szwadronami Kozaków 
przedarła się na tyły Brygady wywołując niespodziewanym natarciem popłoch 
                                                 
22 Stanisław Ignacy Witkiewicz, Całuję Was gdzie chcecie. Listy do Leona i Władysławy Reyne-

lów, opr. M. Gamdzyk-Kluźniak, Wyd. ABC, b.m. i r.w., s. 14. 
23 Dysponując kserokopią autografu T. Langiera, za niesłuszną sugestię należy uznać pisownię na-

zwiska jako Langer (patrz np. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Całuję Was gdzie chcecie. Listy do 
Leona i Władysławy Reynelów, opr. M. Gamdzyk-Kluźniak, Wyd. ABC, b.m. i r.w., s. 56 nlb.) 

24 Patrz: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Całuję Was gdzie chcecie. Listy do Leona i Władysławy 
Reynelów, opr. M. Gamdzyk-Kluźniak, Wyd. ABC, b.m. i r. w., s. 14 

25 W zachowanych w dokumentach życiorysach podawana są dwie daty wstąpienia do Legionów: 
1.8.1914 r. lub 10.9.1914 r. 

26 Wyciąg ewidencyjny Tadeusza Langiera, maszynopis, Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. 
Ap 3941. 
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i paniczną ucieczkę”. W tej sytuacji „ppor. Langier mimo silnego ognia artyle-
ryjskiego, k.m. i śmiałej szarży odwagą, spokojem i zimną krwią wolał opano-
wać panikę i przyczynił się przez to do uratowania całego Archiwum, ważnego 
działu operacyjnego i kasy I Brygady Jazdy (około 2 milionów), które niechyb-
nie wpadłyby w ręce bolszewików”27. Artysta zdemobilizowany został w 1923 roku. 

W uznaniu zasług Podkomisja Odznaczeniowa byłego 1 Pułku Ułanów Le-
gionów Polskich w Warszawie 15 marca 1929 roku wystąpiła z wnioskiem28 
o nadanie Krzyża Niepodległości ówczesnemu porucznikowi rezerwy, który za-
trudniony był jako kierownik Galicyjskiego Towarzystwa Naftowego „Galicja” 
w Poznaniu29. Następnie Langier mieszkał w Warszawie30, a od 1937 r. w Zako-
panem, gdzie zmarł prawdopodobnie31 w 1940 r. 

Podobnie jak Langier, w bliskim kontakcie z Witkacym był inny miłośnik 
fotografii, którego twórczość prezentowana jest wyłącznie w relacji z dokona-
niami słynnego artysty. Witkacowski „teatr życia” wielokrotnie rejestrował Jó-
zef Jan Głogowski32, który urodził się 12 marca 1893 roku w Monasterzyskach 
koło Buczacza. Po ukończeniu w 1913 roku szkoły średniej w Bielsku33 odbył 
studia techniczne we Lwowie. Przed 1922 rokiem Głogowski wraz z rodziną34 
zamieszkał w Borysławiu, gdzie pełnił funkcję kierownika kopalni nafty. 
Z uwagi na problemy zdrowotne (choroba płuc), na wniosek lekarza przeniósł 
się w 1926 roku do Zakopanego. Tu poznał m.in. Witkacego, z którym odbywał 
prowokowane przez artystę seanse fotograficzne, a w efekcie wzajemnej przy-

                                                 
27 Akta Tadeusza Langiera: Wniosek na odznaczenie Krzyżem Walecznych, rkp., Centralne Ar-

chiwum Wojskowe, sygn. KW 65–121. 
28 Już wtedy Langier posiadał dwa Krzyże Walecznych, Krzyż „Za Wilno” oraz odznaki: „Za 

wierną służbę”, „Orlęta”, „Frontu Litewsko-Białoruskiego” i „Więźniów ideowych” (nr 129). 
Nota bene Komisja odznaczeniowa „Jeńcy i więźniowie ideowi” w tym samym czasie wystąpiła 
o nadanie mu orderu „Odrodzenia Polski” V klasy. 

29 W Poznaniu Langier mieszkał przy Wałach Królowej Jadwigi 11. 
30 W zachowanej dokumentacji znajduje się „Kwestionariusz do otrzymania legitymacji upoważ-

niającej do zniżki kolejowej” wskazujący, że w 1934 roku Langier mieszkał w Warszawie przy 
Alei Szucha 16 m. 8. 

31 Informacja o śmierci T. Langiera w 1940 r. w Zakopanem nie znajduje potwierdzenia w księdze 
zgonów za lata 1937–1946 znajdującej się w tamtejszym Urzędzie Stanu Cywilnego. 

32 Dane biograficzne zaczerpnięte zostały z katalogu Witkacy–Głogowski, Portrety wzajemne (Mu-
zeum Narodowe, Kraków 1998). Potwierdził je wywiad autora z Krystyną Głogowską (Zakopa-
ne, październik 2001). 

33 Naukę rozpoczął w Opawie, a następnie kontynuował w Cieszynie. 
34 Głogowski 17.8.1918 roku zawarł związek małżeński z Marią Walerią Radłowską. W 1919 roku 

urodziła im się pierwsza córka Zofia. 
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jaźni dopuszczany był nawet do jego pracowni i obserwacji35 twórcy przy pracy. 
Zażyłość ta trwała do 1937 roku, gdy Witkacy nieodpowiednio się zachowując, 
wkroczył zbyt późną porą do domu Głogowskich, co sprawiło, że gospodarz ar-
tystę wyprosił i zerwał36 wieloletnią przyjaźń. Głogowski zmarł w 1969 roku. 

Wieloaspektowy charakter zagadnienia „fotografia zakopiańska przed 1939 
rokiem” sprawił, że w powyższym artykule przedstawione zostały wybrane ele-
menty stanowiące efekt własnych badań, które uzupełniają stan dotychczasowej 
wiedzy. Dotyczy to głównie organizacji fotograficznych, a także biografii twór-
ców: mieszkańców tego miasta i artystów przyjezdnych, których nazwiska po-
zwalają poznać różnorodne źródła, m.in. wyżej wykorzystane katalogi, czy też 
recenzje lub zachowane zbiory fotografii. Mimo możliwej fragmentaryczności 
zawartych w nich informacji, należy je traktować jako wskaźnik określający za-
kres badań biograficznych, które należy sukcesywnie realizować. 
 
 
 

                                                 
35 Głogowski posiadał zdolności plastyczne, co potwierdza zachowany w rodzinnym domu portret 

pastelowy. Związek z Witkacym sprawił, że posiada on cechy stylistyczne bliskie konterfektom 
powstałym w „Firmie Portretowej”. 

36 Po całym zdarzeniu Witkacy napisał do Głogowskiego list, w którym... to on zrywa przyjaźń. 
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Księgozbiór doktora Antoniego Mariana Wieczorka 

W zbiorach Biblioteki Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie znajduje się interesująca kolekcja prasy krajowej oraz unikatowych nume-
rów czasopism zagranicznych z lat trzydziestych ubiegłego wieku poświęconych 
fotografii artystycznej. Uzupełniają ją katalogi wystaw fotograficznych odbywa-
jących się w tym samym czasie w Polsce i poza jej granicami. Sąsiadujące nu-
mery sygnatur poszczególnych woluminów wskazują, że znalazły się one 
w zbiorach w tym samym czasie, więc zapewne pochodzą z tego samego źródła. 
Analiza pojedynczych egzemplarzy pism zagranicznych, zawierających materia-
ły poświęcone polskiej fotografii artystycznej oraz katalogów wystaw sugeruje, 
że kolekcja należały do doktora Antoniego Mariana Wieczorka (1898–1940), 
wybitnego twórcy tatrzańskich obrazów fotograficznych. Potwierdza ten fakt 
dedykacja Jana Bułhaka dla zakopiańskiego mistrza umieszczona na stronie ty-
tułowej francuskiego pisma „Photo Illustrations” z sierpnia 1938 r. 

Antoni M. Wieczorek zmarły w grudniu 1940 r. w Krakowie, urodził się i do 
wojny mieszkał w Zakopanem w willi „Szopenówka” przy ul. Jagiellońskiej 18. 
Członek Fotoklubu Polskiego, autor licznych publikacji poświęconych teorii 
i praktyce fotografii, współpracownik „Fotografa Polskiego”, „Polskiego Prze-
glądu Fotograficznego”, „Wiadomości Fotograficznych”, „Nowości Fotogra-
ficznych”, „Kamery Polskiej”, „Miesięcznika Fotograficznego”, „Foto” i innych 
pism, polski korespondent wiedeńskiego miesięcznika „Die Gallerie”, autor po-
gadanek o fotografii wygłaszanych na falach radiowych1 (także dla polonii 

                                                 
1 Np. Fotografia polska wczoraj i dziś. Odczyt wygłoszony z radiostacji warszawskiej. Przedruk: 

„Fotograf Polski” 1935, z. 4, s. 79–81. 



34 Jolanta B. Kucharska 

w Stanach Zjednoczonych)2, recenzent wystaw fotograficznych, oceniający pra-
ce fotografów-amatorów debiutujących na łamach pism fachowych3, populary-
zator fotografii małoobrazkowej i właściciele jednej z największych w Polsce 
kolekcji prac wykonanych tą techniką (obok  Henryka Poddębskiego, Zofii, 
Chomętowskiej, Stefana hr. Plater-Zyberka oraz Jana Bułhaka) znany jest przede 
wszystkim z prac poświęconych tematyce tatrzańskiej. Obrazy  fotograficzne ar-
tysty wystawiano podczas licznych krajowych i zagranicznych salonów fotogra-
fii artystycznej, ilustrowano nimi publikacje związane z tematyką tatrzańską, 
a sam autor popularyzował motywy z Tatr na tysiącach pocztówek wydawanych 
nakładem Towarzystwa Księgarni Kolejowej „Ruch”,  wydawnictwa „Polonia” 
z Krakowa, „Książnicy Atlas” ze Lwowa oraz własnym sumptem. 

Księgozbiór Antoniego M. Wieczorka znajdujący się w zbiorach IS PAN po-
służył m.in. Marianowi Szulcowi podczas prac nad bibliografią fotografii pol-
skiej, wydaną w 1963 r. Obok periodyków „Przegląd Fotograficzny”, „Moja Le-
ica”, „Leica w Polsce”, „Nowości Fotograficzne”, „Fotografia w Szkole”, 
„Foto” i „Kamery Polskiej”, w kolekcji znalazły się pojedyncze zeszyty pism 
zachodnich z pracami artysty. „Photofreund Jahrbuch” za rok 1929/30, który 
zamieścił obraz Wieczorka Zimowy krajobraz w Tatrach, a w następnym roczni-
ku (1931/32) opublikował tekst Einige Winke für Aufnahmen von gegenständen 
in Bewegung (tłum. Józef Świtkowski) ilustrowany fotografiami Zu us einem 
Autorennem in Polnisch Tatra, Skijoring in Zakopane, Ein Motorradrennen in 
Zakopane, Międzynarodowy rajd w Zakopanem oraz  W Tatrach. W roczniku 
„Photofreund” 1931 znalazł się artykuł Über Neuzeitlichkeit in Lichtbildkunst 
(z. 4, s. 61–65) oraz  Nationalität und Lichtbildkunst. (z. 17, s. 315–316), zaś w 
1935 roku reprodukowano jego prace Motyw z Tatr oraz Uwaga. Wysokie napię-
cie. Felieton Polnischer Brief dotyczący fotografii amatorskiej w Polsce za-
mieszczono w 1936 r. (z. 15; s. 293–294). 

Wydawany w szwajcarskiej Luzernie miesięcznik „Camera” w 1930 roku 
publikował fotografię Wieczorka Die Laterne (nr 8 z lutego), artykuł An der 
Grenze der wahren Kunst und der Spekulation (nr 6; s.157–160) oraz tekst Über 
Schneeaufnahmen  w numerze świątecznym (nr 11; s. 295–296). Zeszyt 5 z roku 
1931 zamieścił tekst Kritik der Bilder Nr 3 (s. 155–156). W lutym 1932 r. ukaza-
ła się informacja o przyznaniu Wieczorkowi VI nagrody w III konkursie abo-
nenckim za obraz Bauernhaus (reprodukowany na s. 275). 

Pojedynczy numer „The Britisch Journal. Photographic Almanac” (Londyn, 
Henry Greenwood & Co) z 1929 roku opublikował ilustrację Winter. Sierpniowy 

                                                 
2 To jest Wileńszczyzna! – Odczyt krótkofalowy wygłoszony w Polskim Radio dla Polaków w Sta-

nach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przedruk: „Fotograf Polski” 1938, z. 3, s. 37–39. 
3 W latach 1929–33 na łamach „Fotografa Polskiego” recenzował je pod pseudonimem „Tatrzan”. 
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zeszyt „Photo Illustrations” z 1938 r. zamieścił materiał poświęcony retrospek-
tywnej ekspozycji fotografii polskiej w galerii Saint-Jacques w Paryżu ilustro-
wany m.in. fotografią Wieczorka Pejzaż z Tatr. Londyński „Photography year 
book 1935” wydrukował wielokrotnie nagradzany obraz Sople. 

Dwa numery wydawanego w USA „Photo-Era Magazine. The American Jo-
urnal of Photography” informowały o zwycięstwach Wieczorka w miesięcznych 
konkursach fotograficznych organizowanych przez to pismo. Debiutując poza 
granicami Polski, w listopadzie 1928 r. otrzymał on nagrodę dla początkujących 
(w wysokości 7,5$, przy cenie pisma 25 centów) za fotografię Zima w Tatrach, 
zaś dokładnie dwa lata później – wyróżnienie honorowe w grupie II – zaawan-
sowanej za Sople4. Obie fotografie reprodukowano i omówiono, podkreślając 
znakomitą kompozycję i wykonanie, nazywając ich autora ekspertem w dziedzi-
nie fotografowania śniegu i lodu. 

Inauguracyjny numer wiedeńskiego miesięcznika „Die Gallerie” z marca 
1933 r. opublikował obraz Wieczorka  Der Schatten [Cień]. W sierpniu jego na-
zwisko pojawiło się na liście polskich korespondentów wydania niemieckiego. 
Z tekstem Das Maschinengewehr und die schöne Kunst uczestniczył w toczącej 
się na łamach pisma dyskusji pod hasłem Wie urteilt Europa über die Kleinka-
mera? poświęconej fotografii małoobrazkowej (1933, z. 12, s. 107-109). Wrze-
śniowy numer „Die Gallerie” z 1934 roku zamieścił tekst Über Kritik und Stil 
[O krytyce i stylu] zadedykowany pionierowi sztuki światła prof. Janowi Bułha-
kowi (s. 43–46), drukowany równolegle w pierwszym Almanachu Fotografiki 
Polskiej. Na łamach pisma opublikowano artykuły Wieczorka: Phantasie oder 
Zufall. (Zum Gesprach im November-Heft der „Galerie”) (1936, nr 1, s. 4–5) 
i Die Welt im Nebel (1937, nr 1, s. 3, tu tytułowany profesorem) oraz obrazy Po-
rträt eines polnisches Bergbauers (Portret górala: 1934, fot. 196), Zima w Ta-
trach (1935, nr 2, fot. 23) i Zima w Tatrach (1938, nr 12, fot. 233), który w po-
czątku roku następnego uhonorowano II nagrodą (w wysokości 50 szylingów5) 
za najlepsze zdjęcie zamieszczone na łamach pisma w 1938 r.  

Niemiecki „Fotographische Rundschau” wydawany w Halle a. Salle w 1935 
roku wydrukował materiał Wieczorka Die Polnische Lichtbildkunst (z. 14, 
s. 243–244) omawiający aktualny stan polskiej fotografii artystycznej. 
W ukazującym się w Pradze czeskim miesięczniku „Fotograficky Obzor” za-
mieszczono tekst O stylu we fotografice. (1933, z. 6, s. 81–83). 

Oprócz czasopism poświęconych fotografii z księgozbioru należącego do 
A.M. Wieczorka pozyskano katalogi wystaw fotograficznych, zarówno krajo-

                                                 
4 Do zeszytu dołączony został oryginalny dyplom dla Wieczorka z okazji otrzymania nagrody. 
5 Honorarium za publikację zdjęcia w „Die Gallerie” wynosiło 20 szylingów i należało do wyso-

kich, co podkreślał Jan Bułhak. 
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wych, jak i zagranicznych – unikatowe w polskich zbiorach. Przede wszystkim 
oficjalne publikacje warszawskiego V Salonu Międzynarodowego z 1931 roku, 
VII Salonu Międzynarodowego w Krakowie (1933), VIII Salonu Międzynaro-
dowego w Poznaniu (1934) oraz IX Salonu Międzynarodowego w Warszawie 
w 1935 r., podczas których artysta wystawiał prace tatrzańskie. Ogólnopolskie 
i lokalne materiały katalogowe z księgozbioru Wieczorka dotyczyły I Wystawy 
Fotografii Artystycznej w Przemyślu w 1935 r. zorganizowanej staraniem Prze-
myskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii, Wystawy Fotografiki Polskiej 
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w maju 1935 r., Wysta-
wy Dzieł Fotografiki Polskiej „Piękno krajobrazu Polski” zorganizowanej we 
Lwowie w końcu 1937 r. przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (gdzie arty-
sta pokazał wyjątkowo prace z Wileńszczyzny), Wystawy Fotografiki Polskiej 
w Lublinie w lutym i marcu 1938 r. firmowanej przez Lubelskie Towarzystwo 
Fotograficzne oraz Dorocznych Salonów Fotografiki Polskiej Lwowskiego To-
warzystwa Fotograficznego w latach 1935 (XV Salon) i 1936 (XVI). 

Katalogi zagraniczne ze zbiorów biblioteki IS PAN dokumentowały udział 
Antoniego Wieczorka w salonach w Pradze: w 1932 r. (Ćesky Klub Fotografu 
Amateru), Międzynarodowym Salonie Fotograficznym w roku1933, II Salonie 
Praskim i V Salonie w Ołomuńcu (1935) oraz III Salonie w Pradze (1935). Arty-
sta wystawiał prace na V Salonie w Budapeszcie w 1938 r., 26. Salonie Pary-
skim w październiku 1931 r. oraz rok później w salonie 27., III Salonie Fotogra-
fii Piktorialnej zorganizowanej w 1934 r. przez Detroit Institute of Arts w roku 
1934, 15 Międzynarodowym Salonie Zaproszeniowym w Bostonie w maju 
i czerwcu 1936 r. (sponsorowanym przez the Photographic Society of America), 
w San Francisco Invitational Salon of International Photography organizowa-
nym w 1937 r. przez San Francisco Museum of Art, San Francisco Art Associa-
tion i Photographic Society of San Francisco, Sixth South Salon of International 
Photography By Invitation w październiku 1937 r. przygotowanego staraniem 
The Johannesburg Photographic Society a także w Pierwszym Salonie Fotografii 
Artystycznej w Monako w kwietniu i maju 1937 r.  

Oprócz wystaw fotograficznych w wielu miastach Polski i za granicą, obrazy  
Wieczorka – głównie z motywami tatrzańskimi – popularyzowały przede 
wszystkim liczne wydawnictwa pocztówkowe: specjalne serie kart upamiętniły 
uruchomienie kolejki linowej na Kasprowy Wierch w 1936 roku oraz narciarskie 
Mistrzostwa Świata FIS w Zakopanem w lutym 1939 r. Lwowska Książnica 
Atlas i „Ruch” opublikowały zestawy widokówek z Wilna (1938) oraz popular-
nego przedwojennego uzdrowiska w Druskienikach. Krakowska  oficyna „Polo-
nia” – na początku lat trzydziestych – wypuściła kolorowaną serię widoków 
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z Polesia6 (niektóre motywy powtórzone przez „Ruch” – już bez kolorowania). 
Wydawnictwo „Ruch” wydało dwie kolekcje pocztówek warszawskich, zaś kra-
kowska „Polonia” w 1936 r. zestaw 10 widoków Warszawy oraz powtórzonych 
dodatkowo w formie albumu „Warszawa. Stare Miasto” opatrzonego wstępem 
Jana Bułhaka. 

Gromadzony w latach ok. 1928–1939 zespół publikacji o tematyce fotogra-
ficznej należący niegdyś do Antoniego M. Wieczorka to zapewne jedyna tego 
typu kolekcja prywatna, zawierająca unikalne katalogi i publikacje zagraniczne, 
dostępna dla szerokiego grona badaczy dziejów fotografii w Polsce. 
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6 Np. Koszenie trawy pod wodą, Po burzy. 
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Aneks: 

DR ANTONI MARIAN WIECZOREK 
WYSTAWY FOTOGRAFICZNE7 

 
1929 
maj: Poznań: Powszechna Wystawa Krajowa – Wystawa Sztuk Plastycznych. 
 
maj 26: Poznań: III Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej. 

 
1930 
styczeń: Wilno: II Ogólnopolska Wystawa  Fotografii Artystycznej – prace: 
270. Śnieg – brom. 
271. Szlakiem narciarzy – brom. 
272. Krajobraz tatrzański – brom. 
273. Młode smreki – brom. 
274. Polskie Tatry – brom. 
275. Sople – brom. 

 
luty: Lwów: XII Wystawa Dzieł Fotografiki Polskiej – prace: 
169. Motyw zimowy I – brom. 
170. Motyw zimowy II – brom.  
171. Krajobraz tatrzański – I brom. 
172. Krajobraz tatrzański II – brom. 
173. Śnieg – brom. 

 
luty 23: Warszawa: Wystawa Indywidualna Antoniego Mariana Wieczorka (40 prac). 

 
marzec: Toruń: Salon Fotografii Artystycznej „Kodak” (I Salon Okrężny 

 Sztuki Fotograficznej). 
 

maj: Warszawa: Zbiorowa Wystawa Członków PTMF 
 

maj: Wilno: IV Międzynarodowy Salon Fotografiki8 – prace: 
355. Motyw zimowy – brom. 
356. Śnieg – brom. 
357. Kosówka – brom. 

                                                 
7 Wykaz nie jest pełny, ponieważ uwzględniono jedynie te wystawy, w których udział 

A.M. Wieczorka został potwierdzony w katalogu lub informacją w prasie fotograficznej. 
8 Katalog zawierał ceny prac. 
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358. Stara Warszawa – brom. 
359. Latarnia na Starem Mieście – brom. 

 
czerwiec: Bydgoszcz: Wystawa Fotografiki: 

 
lipiec: Poznań: Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Turystyki KOM-TUR (?). 

 
grudzień 7–14: Krzemieniec: Druga Ogólnopolska Wystawa Fotografiki: 

 urządzona staraniem Towarzystwa Miłośników Fotografii w Krzemieńcu 
 – prace: 

176. Kosówka – brom.  
177. Sople – brom.  
178. Bajka z Tatr Polskich – brom.  
179. Studium śniegu i cienia – brom.  

 
1931 
kwiecień: Warszawa: V Salon Międzynarodowy Fotografiki – prace: 
349. Motyw zimowy - brom.  
350. Śnieg - brom.  

 
maj: Warszawa: Wielka Wystawa Wiosenna: Zachęta. 

 
lipiec: Zakopane: Krajobraz Tatr i Podhala (?). 

 
Październik 13–18: Paryż: Paris 26e Salon International D’Art. Photographique  

 – prace: 
720. Le soleil la vallee – brom 
721. La neige – brom 

 
1932 
styczeń: Lwów: XIII Wystawa Fotografiki Polskiej. 

 
styczeń: Warszawa: Wystawa zbiorowa członków PTF: 

 
luty: Warszawa: Wystawa indywidualna Antoniego Wieczorka i Tadeusza 

Malickiego. 
 

kwiecień: Tarnów: Pierwsza Ogólnopolska Wystawa Fotografiki T.T.M.F. 
 – prace:  

311. Krajobraz tatrzański – brom. 



40 Jolanta B. Kucharska 

312. Zima w Polsce – brom. 
313. Dolina Jaworzynka – brom. 
314. Światła i cienie – brom. 
315. Motyw zimowy – brom. 
316. Studjum śniegu i cienia – brom. 
317. Kosówka – brom. 

 
październik 8–23: Paryż: 27e. Salon International D’Art Photographique 

 – prace: 
Hotel de la Societe Francaise de Photographie 
625. La neige. – brom. 
626. Les chandelles de glace. – brom 

 
Česky Klub Fotografu Amateru v Praze: Vyročni Vystavka Členske – prace:  
134. Snih I. 
135. Na snehu. 
136. Rampouchy. 

 
Kraków: Ogólnopolska wystawa fotografii artystycznej „Tatry w zimie” (?). 

 
1933 
marzec: Grudziądz: Pomorska Wystawa Sztuki Fotograficznej. 

 
marzec: Warszawa: II Wystawa Fotografiki Polskiej (Zachęta). 

 
kwiecień 8–23: Praga: II Mezinarodni Fotograficky Salon, Praha – prace: 
402. Sni’h v Tatrach – brom (repr. w katalogu). 
403. Sni’h. 1931 – brom. 
404. Zima v Tatrach – brom. 

 
sierpień: Kraków: VII Międzynarodowy Salon Fotografiki – prace: 
539 Wiosenne sople – brom. 
540 Śnieg 1932 – brom. 

 
listopad: Wilno: III Wystawa Fotografiki – prace: 
147. Wiosenne sople. – brom. 
148. Góralska chata – brom. 
149. Zima w Tatrach – brom. 
150. Świat we mgle – brom. 
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151. Szałasy w Tatrach – brom. 
Kraków: Wystawa prac Antoniego Mariana Wieczorka i Gabriela Milczewskiego. 

 
1934 
czerwiec: Poznań: VIII Międzynarodowy Salon Fotografiki – prace: 
409. Zima w Tatrach I – brom. 
410. Zima w Tatrach II – brom. 

 
Kraków: III Międzynarodowa Wystawa Fotografiki – prace: 
302. Krajobraz poleski – chlorobrom.  
303. Baczność! Wysokie napięcie – chlorobrom. 

 
Detroid: Third Detroid Salon of Pictorial Photography. Detroit Institute of Arts 

 – prace: 
187. Winter in Tatra. 
188. Winter in Tatra. 
189. Grazing Ship in Tatra. 
190. Fog in Tatra Mountain. 

 
grudzień: Wilno: Wystawa Almanachu Polskiego [1934] – prace: 
Szałasy w Tatrach – brom IV. 
Katowice: Pierwsza Wystawa Fotografiki Śląskiej. 

 
1935 
marzec: Lwów: XV Doroczny Salon Fotografiki Polskiej – prace: 
269. Krajobraz polski I (Tatry) – brom. 
270. Krajobraz polski II (Polesie) - chlorobrom. 
271. Krajobraz polski III (Górny Śląsk) – chlorobrom. 
272. Krajobraz polski IV (Wisła pod Skoczowem) – chlorobrom. 
273. Zima w Tatrach – brom. 
274. Las w śniegu – brom. 

 
kwiecień: Warszawa: III Wystawa Fotografiki Polskiej w Tow. Zachęty 

 Sztuk Pięknych. 
Wystawa Dzieł Fotografiki Polskiej – praca: 
388. Górny Śląsk – chlorobrom. 

 
kwiecień 14–28: Praga: III Mezinarodni Fotograficky Salon V Praze – prace: 
218. Slunce v mlze – brom. 
219. Snih – brom. 
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maj 12–26: Ołomuniec: III Mezinarodni Fotograficky  Salon Praźsky V Olomouci  
 – prace: 

218. Slunce v mlze – brom. 
219. Snih – brom. 

 
wrzesień: Warszawa: IX Międzynarodowy Salon: Fotografiki – prace: 
375. Śnieg – brom.  
376. Szlakiem narciarzy – brom. 

 
Przemyśl: I Wystawa  Fotografii Artystycznej: Przemyskie Towarzystwa Miło- 

 śników Fotografii – prace: 
264. Morskie Oko w Tatrach – brom.  
265. Sople – brom.  
266. Zima w Tatrach – brom. 
267. Światła i cienie – brom. 
268. Śnieg na Kalatówkach – brom. 
269. Szałasy w Tatrach – brom. 

 
1936 
luty: Lwów: XVI Doroczna Wystawa Fotografiki Polskiej – prace: 
324. Szlakiem narciarzy – brom. 
325. Śnieg – brom. 
326. Tatry polskie – brom. 
327. Zima na Gubałówce – brom. 
328. Stare Zakopane – brom. 
329. Zima w Zakopanem – brom. 

 
czerwiec: Wilno: Wystawa prac nadesłanych do Almanachu Fotografiki 

 Polskiej [1937] – praca: 
Czarny Staw Gąsienicowy w Tatrach. III  
listopad: Kielce: Ogólnopolska Wystawa Fotografiki – prace: 
290. Baczność!!! Wysokie napięcie! – brom. 
291. Zachód słońca na Polesiu – brom. 
292. Motyw z doliny 5-ciu Stawów Polskich – brom. 
293. Krajobraz Tatrzański – brom. 
294. Owce na hali – brom. 
295. Słońce w dolinie – brom. 
296. Zima pod reglami – brom. 
297. Zima w Tatrach – brom. 
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Boston: (zap.1936): 15c The Foreign Invitational Salon Boston. (Salon of  
 Artistic Photography) – praca: 

133. Zima w Tatrach (L’hivera Tatra) – brom. 
 

grudzień: Ostrów Wielkopolski: Wystawa Fotografiki Polskiej: 
 

1937 
luty: Lwów: Wystawa Zbigniewa Bieniawskiego, Jana Bułhaka, Witolda  

 Romera i Antoniego Wieczorka (tzw. BBWR) – 29 prac Wieczorka. 
 

kwiecień–maj: Monte Carlo: 1er Salon D’Art Photographique Principaute 
 De Monaco – prace: 

699. Zima w Tatrach. 
700. Tatry Polskie. 
701. Krajobraz tatrzański. 
702. Śnieg. 

 
maj 16–czerwiec 13 : San Francisco Invitational Salon of International Pho- 

 tography – praca: 
258. Zima w Tatrach – brom. 

 
wrzesień: Warszawa: X Międzynarodowy Salon Fotografiki – prace: 
345. Zima w Tatrach – brom. 
346. Zima pod reglami – brom.  
347. Góralska chata – brom. 
Ponadto udział w pokazie „Zdjęcia Leiką” – prace: 
91. Zimowy krajobraz górski. 
100. Krajobraz. 

 
październik 4–9: Johannesburg: Sixth South African Salon of International  

 Photography (By Invitation) – prace: 
219. Winter in Tatra (1). 
220. Winter in Tatra (2). 

 
październik: Lwów: Wystawa Fotografiki Piękno Krajobrazu  Polski – prace: 
114. Ratusz w Wilnie. 
115. Krajobraz w Goreckowszczyźnie, pow. Oszmiana. 
116. Czar Wilna. 
117. Krajobraz w Michałowszczyźnie, pow. Oszmiana. 
118. Jezioro Trockie pod Wilnem. 
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grudzień: Wystawa pokonkursowa „Piękno Warszawy”. 
 

1938 
luty: Lublin: Wystawa Fotografiki Polskiej – prace: 
287. Krajobraz tatrzański – brom. 
288. Kościelec – brom. 
289. Zima w Tatrach – brom. 
290. Śnieg – brom. 

 
wrzesień: Wilno: Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna pod hasłem „Piękno 

 Wilna i Ziemi Wileńskiej” – prace: 
41. Aleja w Hołoblewszczyźnie. 
42. Krajobraz w Michałowszczyźnie. 
43. Rzeka w Lynkowszczyźnie. 
44. Lipy w Hołoblewszczyźnie. 
45. Dworek w Wilnie na Zwierzyńcu. 
46. Stary spichlerz i dwór w Hołoblewszczyźnie. 
47. Czar Wilna. (Nagroda III Ministerstwa Komunikacji) 
48. Jezioro Trockie pod Wilnem. 
49. Ratusz w Wilnie. 
50. Krajobraz w Greckowszczyźnie. 

 
listopad: Katowice: I Wystawa Fotografiki Śląskiej pod hasłem „Piękno 

 Ziemi Śląskiej”. 
 

grudzień: Warszawa: Pierwsza Polska Wystawa Fotografii Ojczystej – prace: 
127. Krajobraz tatrzański – brom. 
128. Zima w Tatrach (Gubałówka) – brom. 
129. Zima w Tatrach (Kościeliska) – brom. 
409. Z Doliny za Mnichem (Tatry) – brom (reprodukcja fot.18). 
410. Motyw z Zakopanego – brom. 
411. Lato na Bukowinie (pod Zakopanem) – brom. 
412. Szlakiem narciarzy (Gubałówka) – brom. 
413. Śnieg na Kalatówkach – brom. 
414. Krajobraz poleski – chl. brom. 
415. Zachód słońca na Polesiu – brom. 
416. Motyw ze starej Warszawy – brom. 

 
V. Nemzetközi Müveszi Fenykepkiallitas: Budapest – prace: 
129. Zima I – brom. 
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129 a. Zima II – brom. 
129 b. Zima III – brom. 

 
1939 
maj: Stanisławów: VI Wystawa  Fotografiki – prace: 
381. Zachod słońca na Po1esiu – brom. 
382. Baczność! Wysokie napięcie! (Górny Śląsk) –brom. 
383. Giewont (Zakopane) – brom. 
384. Owce na bali (Tatry) – brom. 

 
L’Exposition D’Art. Photographique en Pologne – prace: 
406. Valle’e aux pieds de mont de Mnich (Tatra) – chlorobrom. 
407. Un motif de Zakopane – brom. 
408. L’e’te’ a Bukowina (Près de Zakopane) – brom. 
409. Sur la trace des skieurs (Gubałówka) – brom. 
410. „Kalatówki” sous une couche de neige – brom. 
411. Un paysage de Polesie – chlorobrom. 
412. Un coucher du solei la Polesie – chlorobrom. 
413. Motif de L’ancienne Varsovie – chlorobrom. 
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Fotografia amatorska w Rużomberku 

Rużomberok posiada bogatą historię fotograficzną, zwłaszcza jeśli chodzi 
o fotografię amatorską. Miasto to było jednym z czołowych miast amatorskiej 
działalności fotograficznej po powstaniu Republiki Czechosłowackiej w 1918 
roku, a historia rużomberskiego Fotoklubu sięga roku 1924; był to drugi z kolei 
najstarszy amatorski klub fotograficzny na Słowacji. Nie oznacza to, oczywiście, 
że wcześniej w Rużomberku nie fotografowano; nie było jedynie organizacji 
zrzeszającej fotografów. Takim fotografem był na przykład dr Artúr Kürthy, za-
łożyciel Muzeum Liptowskiego w Rużomberku oraz: J. Fischnár, Ján Labaj, Ji-
ndřich Synovec i in.1 Przed powstaniem Klubu fotografowie – amatorzy skupiali 
się w dwóch grupach: przy garnizonie wojskowym (m.in. Jiři Jeníček) oraz dru-
ga grupa złożona z pracowników fabryk papieru, celulozy i bawełny, a także 
urzędników i bankierów. Ci ostatni swoją twórczością nawiązywali do wcze-
śniejszych tradycji fotografii nieprofesjonalnej w tym mieście, sięgających koń-
ca XIX w., m.in. twórczości Jindřicha Synovca i jego dwóch synów2. 

Po zakończeniu I wojny światowej pojawiało się coraz więcej fotografów, aż 
w końcu 1 października 1924 roku powstał ružomberský Klub fotografov amaté-
rov. Głównym celem klubu było szerzenie i rozwijanie fotografii jako sztuki 
i zabawy oraz kształcenie się w tym kierunku3. Dążono do tego organizując wy-
kłady i warsztaty. Jedno z takich spotkań miało miejsce 18 marca 1927 roku 
w kinie „Apollo”. Wystąpił na nim J. Bouda z Pilzna4. 

                                                 
1 Polóni Fedor Ing., Fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku 1924–2004, katalog, wersja 

multimedialna na cd. 
2 Hlavač Ľudovit, Vývin amatérskej fotografie v Ružomberku, „Československá Fotografie” 11/85 
3 Polóni Fedor Ing., Fotoklub pri... op. cit. 
4 Plakat informacyjny, zbiory prywatne p. Fedora Polóni, wersja zeskanowana na płycie CD. 
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Oprócz działalności czysto fotograficznej, organizowano także międzynarodowe 
konkursy fotograficzne („Strom”, „Fotoforum”). W 1968 roku założono w Rużom-
berku Zväz slovenských fotografov (ZSF), który działa po dzień dzisiejszy5. 

Z początkowych lat działalności klubu warto wymienić takie nazwiska, jak: 
Eduard Šľachta (mieszkał w rynku, dzisiejsze Namestie Hlinku; tam miał swoje 
atelier. Mocno działał i pomagał klubowi, m.in. w wyposażeniu ciemni klubo-
wej); Jiři Jeniček, znany nie tylko w Rużomberku, ale też w Czechach, a potem 
na świecie; Zdenek Hochmuth, profesor gimnazjum. Jego ojciec był znanym au-
torem górskich przewodników. František Smetana, który prowadził drogerię 
i sprzedawał w niej artykuły fotograficzne; Ladislav Kožehuba, automechanik; 
Šostronek, lekarz; Ladislav Króner, prezes klubu; Sojček (jeszcze żyje), Špryňar, 
szef sklepu „fotokino”. Najstarszym żyjącym członkiem rużomberskiego Klubu 
jest dr Jansík6. 

Pierwszym prezesem Klubu był F. Douda, a założycielami: Jiři Jeniček, Há-
cha, Hollander, V. Kamberec, Kozlák, E. Šľachta, P. Marušiak (drugi po Dou-
dzie prezes), V. Hochmuth, Smetana i in. Rok po założeniu Klub liczył czter-
dziestu jeden członków, spotkania odbywały się raz w tygodniu i na każdym coś 
się działo. Były to bądź wykłady, bądź też warsztaty dla początkujących fotogra-
fów. W samym roku 1925 takich wykładów odbyło się czterdzieści pięć7. Do 
dyspozycji członków była ciemnia. Cały czas organizowano wykłady, konkursy, 
wycieczki. W specjalistycznej bibliotece znaleźć można było książki słowackie 
i zagraniczne. Początkowo spotykano się w domu Eduarda Šlachty8. Klubowe 
pomieszczenie znajdowało się przy ul. Námestie 175 i tam się spotykano 
(w każdy czwartek)9. 

W 1927 roku Ladislav Kožehuba i dwunastu innych fotografów z Rużom-
berka wzięło udział w pierwszej wystawie KČFA w Koszycach. Dwa lata póź-
niej w Miejskim Domu odbyła się 1. Wystawa Klubu Fotografów Amatorów w 
Rużomberku. W katalogu wystawy można znaleźć takie nazwiska jak: Donnáth, 
V. Hochmuth, F. Holdoš, Ladislav Kožehuba, V. Kamberec, S. Landsberger, 
L. Munk, V. Meisner, M. Mercl, E. Migra, E. Šľachta, V. Šebl, L. Króner, 
F. Hodoš. Klub liczył wtedy trzydziestu sześciu czynnych członków, a przewod-
niczącym był P. Marušiak. Po 1931 roku pod wpływem problemów finansowych 
i braku materiałów fotograficznych, działalność Klubu słabnie. 12 grudnia 1930 
roku odbyła się wystawa fotografii wojskowej, wystawiono na niej 223 prac 23 
autorów. Natomiast w roku 1938 w bratysławskiej wystawie „Słowacja w foto-
                                                 
5 Polóni Fedor Ing., Fotoklub pri... op. cit. 
6 Wszystkie informacje podane o członkach klubu pochodzą od p. Fedora Polóni. 
7 Hlavač Ľudovit, Vývin amatérskej fotografie v Ružomberku, „Československá Fotografie” 11/85. 
8 Tamże. 
9 Republikán,, v Liptovskom S. Míkuláši, ročnik VII, 17.10.1925, č. 41, s. 4. 
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grafii” wzięli udział także fotografowie z Rużomberka, m.in. O. Kubáň. W tym 
samym roku miała też miejsce w Tatrzańskiej Łomnicy i Smokowcu wystawa 
„Tatry i okolice w fotografii”, na której nie zabrakło też obecności amatorów 
z Rużomberka10. 

Dobre tradycje fotografii amatorskiej przetrwały w Rużomberku do dnia dzi-
siejszego. W roku 2004 obchodzono osiemdziesięciolecie istnienia Fotoklubu, 
wspomniane wcześniej konkursy „Strom” i „Fotoforum” są wydarzeniami mię-
dzynarodowymi i co roku odbywają się ich kolejne edycje, prezentujące twór-
czość fotografów z całego świata. Fotoklub liczy czternastu aktywnych człon-
ków, z czego pięciu organizuje wystawy autorskie. Wszyscy działają też 
w Związku fotografów słowackich (ZSF)11. 
 
 

                                                 
10 Polóni Fedor Ing., Fotoklub pri... op. cit. 
11 Polóni Fedor Ing., Fotoklub pri... op. cit. 
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Fotografie tatrzańskie w Zbiorach Fotografii 
i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki PAN 

W archiwum fotograficznym Instytutu, które obejmuje ok. 450 000 obiektów 
(negatywów i pozytywów), odszukano trzydzieści kilka zdjęć związanych z te-
matyką tatrzańską. Trzon zespołu stanowią fotografie ze zbioru Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości (TonZP), jednej z najcenniejszych kolekcji 
Instytutu liczącej ok. 8 000 negatywów oraz 2 600 pozytywów. Towarzystwo 
założone w Warszawie w 1906 r. (istniało do 1944 r.), skupiające architektów, 
historyków, miłośników sztuki i kolekcjonerów prowadziło szeroką działalność 
badawczą i edukacyjną na rzecz ochrony i konserwacji zabytków. Istotną i może 
w tej chwili najważniejszą częścią gromadzonej przez TOnZP dokumentacji 
okazały się zdjęcia. Były one specjalnie wykonywane dla zbiorów Towarzystwa 
lub też kupowane od niezależnych fotografów, a najstarsze z nich pochodzą z lat 
60. XIX w. Pozyskiwane w ten sposób materiały, dotyczyły głównie zabytko-
wych obiektów architektonicznych jak również elementów wyposażenia wnętrz. 
Fotografie tatrzańskie ze zbioru TOnZP-u przedstawiają zgodnie z tą zasadą: ko-
ścioły, kapliczki przydrożne oraz sprzęty z obszaru Podhala i Spisza. Większość 
tych zdjęć wykonała Bronisława Kondratowiczowa, znana dokumentalistka tego 
regionu, ale są w tym zbiorze także fotografie Konrada Kłosa, Stanisława Ra-
kowskiego, Teofila Wiśniewskiego, czy wreszcie dwa rarytasy w kolekcji, dzie-
ła Stanisława Bizańskiego i Awita Szuberta. Wśród pozostałych, pojedyńczych 
zdjęć, nie należących do archiwum TOnZP-u, na uwagę zasługują dwa egzem-
plarze związane z osobą Stanisława Witkiewicza. Pierwsze, to zdjęcie z synem 
Stanisławem Ignacym, które powstało zapewne jeszcze w końcu XIX w. (ok. 
1895 r.) oraz własnoręcznie wykonany przez Witkiewicza (na odwrocie sygno-
wany) pochodzący z 1905 r. wizerunek penjonatu „Witkiewiczówka”. 
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Fotografie o tematyce tatrzańskiej stanowią ułamek kolekcji Instytutu, ale są 
dowodem na to, że Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, pierwsza 
tego typu instytucja w dziejach ochrony zabytków w Polsce, od samego począt-
ku swej działalności objęła swoim zainteresowaniem obszar Podhala i Spisza. 

Spis zdjęć w zbiorach IS PAN 
1) Zakopane, drewniany kościół p.w. św. Klemensa, fot. Bronisława Kondra-

towiczowa, poz.TOnZP 3586, neg.6529 B, 1916 r. 
2) Poronin, kapliczka przydrożna XVIII w., fot. Bronisława Kondratowiczowa, 

poz. TonZP 3635, neg.6141 B, ok.1917 r. 
3) Poronin, kapliczka przydrożna XVIII w., fot. Bronisława Kondratowiczowa, 

poz. TOnZP 11580 R, ok.1917 r. 
4) Poronin, kapliczka przydrożna XVIII w., fot. Stanisław Rakowski (?), neg. 

6526 B, przed 1918 r. 
5) Kościelisko, kapliczka przydrożna, fot. nn., neg.6599 B, przed 1916 r. 
6) Olcza, kapliczka przydrożna, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. 

TOnZP 3639, neg.7478 B, 1916 r. 
7) Poronin, kościół drewniany (nie istniejący), fot. nn., neg.7343 B, przed 

1915 r. 
8) Zakopane, drewniany kościół p.w. św. Klemensa, fot. Teofil Wiśniewski, 

poz. TOnZP 11762 R, repr.150217, przed 1916 r. 
9) Zakopane /okolice/, kapliczka przydrożna z figurą Chrystusa frasobliwego, 

fot. Stanisław Bizański, poz. bez nr., repr.157998, koniec XIX w. (?) 
10) Dolina Strążyska, fot. Awit Szubert, poz. bez nr., repr.15800, 1876–78 r. 
11) Zakopane, pensjonat „Witkiewiczówka”, fot. Stanisław Witkiewicz (sygna-

tura), poz. bez nr., repr.35910, 1905 r.  
12) Zakopane, chata góralska, fot. Konrad Kłos, poz. TOnZP 13256 R, repr. 

157999, przed 1918 r.  
13) Zakopane, pracownia w szkole snycerskiej, fot. nn. (fragment karty poczto-

wej), poz. 1146, pocz. XX w.(?) 
14) Poronin, grupa dzieci przy kapliczce przydrożnej (XVIII w.), fot. nn., poz. 

bez.nr., przed 1918 r. 
15) Zakopane, ul. Kościelna, kapliczka z grupą rzeźbiarską koronacji N.M.P., 

ok. połowy XIX w., fot. nn., poz. bez nr., 1915 r. 
16) Zakopane, czerpaki i parzenice, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. 

TOnZP 3421 R, 1916 r. 
17) Zakopane, łyżnik góralski, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. TOnZP 

3420R, 1916 r. 
18) Zakopane, dwa łyżniki, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. TOnZP 

3573R, 1916 r. 
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19) Zakopane, dwa łyżniki, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. TOnZP 
3571bR, 1916 r. 

20) Zakopane, dwa łyżniki, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. TOnZP 
3620R, 1916 r. 

21) Zakopane, dwa łyżniki, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. TOnZP 
3577R, 1916 r.  

22) Zakopane, dwa łyżniki, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. TOnZP 
3419R, 1916 r. 

23) Zakopane, dwa łyżniki, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. TOnZP 
3571aR, 1916 r.  

24) Zakopane, dwa łyżniki, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. TOnZP 
3572R, 1916 r. 

25) Zakopane, dwa łyżniki, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. TOnZP 
3570R, 1916 r. 

26) Zakopane, krzesło góralskie, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. 
TOnZP 3619R, 1916 r 

27) Zakopane, kołyska góralska, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. 
TOnZP 3621R, 1916 r 

28) Zakopane, krzesło góralskie, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. 
TOnZP 3627R, 1916 r 

29) Zakopane, stół góralski, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. TOnZP 
3628R, 1916 r. 

30) Zakopane, stół góralski, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. TOnZP 
3630R, 1916 r. 

31) Zakopane, stół góralski, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. TOnZP 
3624R, 1916 r. 

32) Stanisław Witkiewicz z synem Stanisławem Ignacym, fot. nn., poz.10733., 
ok. 1895 r. 

33) Nowy Targ, ganek drewnianego domu, fot.Bronisława Kondratowiczowa, 
poz. TOnZP 3645R, 1916 r. 

34) Nowy Targ, ganek drewnianego domu, fot. Bronisława Kondratowiczowa, 
poz. TOnZP bez nr., ok.1916 r. 

35) Czorsztyn, kapliczka przydrożna, fot. Bronisława Kondratowiczowa, poz. 
TOnZP 3612R, 1916 r. 

36) Czorsztyn, ruiny zamku, fot. nn., poz. bez nr., repr.148991, 1899 r. 
37) Czorsztyn, ruiny zamku i dwór, fot. nn., poz. bez nr., 1899 r. 
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Zbiory fotograficzne Muzeum Tatrzańskiego 
w Zakopanem 

Zbiory fotograficzne Muzeum Tatrzańskiego stanowią integralną część Dzia-
łu Biblioteczno–Archiwalnego tej placówki. Ze zbiorów Działu korzystają insty-
tucje naukowe i wydawnicze, naukowcy, uczniowie i studenci oraz miłośnicy 
Tatr i Podtatrza. Zbiory archiwum fotograficznego nie były systematycznie 
gromadzone od początku istnienia tej pierwszej placówki naukowej na terenie 
Tatr, to znaczy od roku 1888. Podobnie jak w przypadku innych działów i tu po-
czątkiem stały się dary, które napływały od przyjaciół Muzeum, cieszącego się 
zawsze względami zdeklarowanych entuzjastów Tatr i Zakopanego.  

W archiwum fotograficznym Muzeum Tatrzańskiego zbiory są zinwentary-
zowane w osobnych księgach dla negatywów, pozytywów i przeźroczy. Są jesz-
cze zinwentaryzowane albumy (ok. 90 sztuk), filmy celuloidowe i kasety VHS 
(9 sztuk), mikrofilmy (114 zbiorów), reprodukcje rycin, obrazów, fotografii na 
mikrofilmach (15 zbiorów) a także materiały na nośnikach cyfrowych.  

W księgach inwentarzowych pozytywów znajduje się 25924 pozycji. 
W księgach inwentarzowych negatywów znajduje się 21153 pozycji. W księ-
gach inwentarzowych diapozytywów znajduje się 489 pozycji. Łączna liczba 
pozycji w księgach inwentarzowych wynosi 47566. W tym miejscu należy nad-
mienić, iż często pod jedną pozycją w księdze inwentarzowej wpisane są grupy 
eksponatów jednego autora stanowiące klasyczną jednostkę, opisane są jednym 
numerem sygnatury z uzupełnieniem o kolejny numer w danym zestawie lub li-
terowo według alfabetu. Należy zatem wnioskować, iż rzeczywista liczba eks-
ponatów będących w posiadaniu Muzeum jest znacznie większa. 

W liczbie tej mieszczą się takie zabytki jak: archiwum Witkiewiczów w ilo-
ści 500 negatywów i ok. 120 pozytywów, archiwum Władysława Wernera – ok. 
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40 tys. negatywów i archiwum Zwolińskich w ilości ok. 30 tys. negatywów. Du-
ża część eksponatów nie została do tej pory zinwentaryzowana. Do tej grupy na-
leżą między innymi fotografie stereoskopowe Bolesława Łazarskiego, jak rów-
nież archiwum negatywów szklanych i celuloidowych Szkoły Budowlanej 
w Zakopanem, które posiada własny spis inwentarza, lecz nie zostało wprowa-
dzone do ksiąg inwentarzowych Muzeum. 

Pierwszy większy zespół fotografii wpłynął w 1907 roku od miłośnika sztuki 
góralskiej i stylu zakopiańskiego Zygmunta Gnatowskiego. Zapis objął między 
innymi ciekawy zbiór zdjęć przedstawiających domy w stylu zakopiańskim, ka-
plicę fundacji Gnatowskich w kościele zakopiańskim, model pomnika Tytusa 
Chałubińskiego oraz uroczystość jego odsłonięcia, a ponadto zdjęcia typów gó-
ralskich i scen rodzajowych, jak na przykład jarmarków w Nowym Targu1. 

Do roku 1922, kiedy to Juliusz Zborowski został dyrektorem Muzeum, zbio-
ry fotograficzne powiększały się w sposób stały, chociaż przypadkowy. Nowy 
dyrektor nie tylko żywo interesował się fotografią archiwalną dotyczącą regionu, 
jego spraw i ludzi, ale włączył kierowaną przez siebie placówkę w nurt zaintere-
sowań fotografią współczesną i jej świetnym rozkwitem. Muzeum, w ciągu 45 
lat pracy Juliusza Zborowskiego na stanowisku dyrektora, otrzymywało nadal 
liczne dary, np. z zapisu Marii Dembowskiej w 1922 roku, Witolda Henryka Pa-
ryskiego (tylko niewielka część zbioru fotograficznego W.H. Paryskiego znajdu-
je się w posiadaniu Muzeum – pozostałe zbiory przekazał Tatrzańskiemu Par-
kowi Narodowemu), Tadeusza i Stefana Zwolińskich, Stanisława Barabasza, 
Jana Reychmana, prof. Jana Stanisława Bystronia i wielu innych, ale również 
prowadziło taktykę powiększania zbioru drogą rozległej korespondencji, poszu-
kiwań i zakupów. 

Ważną stroną zainteresowań Juliusza Zborowskiego w dziedzinie fotografii 
była fotografia portretowa, gromadzona pod kątem dokumentacji. W tej dziedzi-
nie skierowano uwagę głównie na podobizny osób związanych z regionem 
a zwłaszcza badaczy Tatr i Podhala. W 1965 roku, po śmierci dyrektora Zbo-
rowskiego, nowe kierownictwo kontynuowało linię jego poczynań w uzupełnia-
niu zbiorów. Zakupiono duże zespoły, zarówno pozytywów jak i negatywów, 
Teofila Studnickiego i Zygmunta Sułkowskiego, właścicieli znanych zakopiań-
skich zakładów fotograficznych, a także prace Antoniego Wieczorka i Tadeusza 
Malickiego – zakopiańskiego pisarza, malarza i fotografa. 

Najstarszą pozycją archiwum fotograficznego Muzeum Tatrzańskiego jest 
dagerotyp2 z lat ok. 1848/49 przedstawiający patrona Muzeum, doktora Tytusa 
                                                 
1 Gawąd Ewa, Darowski Jerzy – Zbiory fotograficzne Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chału-

bińskiego w Zakopanem; Zbiory fotograficzne w Polsce (13) – w: Fotografia 1 (25) 1982. 
2 Dagerotypia, pierwsza technika fotograficzna. Obraz, wytwarzany w camera obscura (z soczew-

ką jako obiektywem), rzutowano na posrebrzoną płytkę miedzianą uczuloną parami jodu (na jej 
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Chałubińskiego z żoną Antoniną z Kozłowskich. Równie cenny jest pierwszy 
widok zakopiańskiego Nawsia, ze starym kościołem, autorstwa Meletiusza Dut-
kiewicza, z roku 1860 oraz portret pierwszego gościa Zakopanego, i to znakomi-
tego, bo samego Józefa Ignacego Kraszewskiego. Portret ten został wykonany 
przez Walerego Rzewuskiego w czasie przejazdu pisarza z Krynicy i Zakopane-
go w roku 1866 do Drezna3. 

Z tego okresu pochodzi większy zbiór fotografii Walerego Eljasza, wykona-
nych w latach 1868–1902, przedstawiających ówczesną architekturę – chaty, 
wille i pensjonaty zakopiańskie, ulice, sceny rodzajowe, grupy gości, a także za-
bytki Podhala, Spisza i Pienin. Kolejnym zespołem są zdjęcia Awita Szuberta 
z lat 1870–1900, głównie widoki Tatr, Zakopanego, Pienin i Szczawnicy oraz 
typy ludowe z tych okolic. Pochodzą one z darów prof. Jana Stanisława Bystro-
nia, Marii Dembowskiej, Stanisława Barabasza, Witolda H. Paryskiego, Tade-
usza Zwolińskiego. 

Do ciekawszych fotografii z XIX wieku, poza wyżej wymienionymi, należą 
portrety: portret Bronisława Reychmana (1875 r., fotografia Karoli i Pusch), Tytu-
sa Chałubińskiego i Heleny Modrzejewskiej (fotograf J. Mieczkowski), pierwsze-
go proboszcza Zakopanego księdza Józefa Stolarczyka (1880 r. nieznanego autora 
i 1890 r., fotografia Karol Dutkiewicz), Leopolda Świerza z przewodnikami 
(1880 r.), Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego (1887 r., fotograf Walery Rzewuski), 
ostatnie zdjęcie Jana Krzeptowskiego Sabały (1894 r., fotograf Jerzy Lilpop). 

Ze starych fotografii warto jeszcze wymienić anonimowy widok Krupówek 
z 1880 roku, widoki Tatr, Kuźnic i Zakopanego autorstwa Stanisława Bizań-
skiego, fotografie przewodników tatrzańskich z lat 1880–1890 (dary Marii Dem-
bowskiej, ks. prof. Tadeusza Kruszyńskiego i J. Królikowskiej). Z krakowskiego 
zakładu Józefa i Natana Kriegerów pochodzą fotografie typów górali zakopiań-
skich, babiogórskich, żywieckich z lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, z prze-
łomu zaś wieków prace zakopiańskiego zakładu fotograficznego Jana Rysia, 
przedstawiające m.in. odjazd pierwszego pociągu z Zakopanego w roku 1899, 
pierwszy hotel zakopiański „Pod Giewontem” Józefa Sieczki oraz ciekawe wil-
le. Ważnym dla dziejów Zakopanego jest zespół fotografii ukazujących Zakład 
Jenerałowej Zamoyskiej w Kuźnicach (Szkoła Domowej Pracy Kobiet) oraz prze-
chowywany w zbiorze rękopisów album fotograficzny rodziny Zamoyskich.4 

Trzydzieści fotografii tatrzańskich z drugiej połowy XIX wieku, o niezwy-
kłej wartości dokumentalnej, znaleźć można w albumie „Tatry Wysokie” 
                                                 

powierzchni tworzyła się warstewka światłoczułego jodku srebra); po długotrwałym naświetla-
niu obraz wywoływano parami rtęci i utrwalano w roztworze tiosiarczanu sodu. Uzyskiwano 
w ten sposób nie kopiowalny, odwrócony obraz pozytywowy. 

3 Ibidem. 
4 Ibidem. 



58 Dorota Schmatolla 

(„Amagas Tatrabol”) węgierskiego fotografa Karoly Divalda. Niezwykły, dwu-
języczny album (opisy zdjęć po węgiersku i niemiecku) trafił do zakopiańskiego 
muzeum jako dar Marii Jarnuszkiewiczowej. 

Zbiory fotograficzne pochodzące z lat 1900–1914 są o wiele bogatsze. 
Wśród nich znajdują się takie białe kruki, jak dwa widoki panoramiczne składa-
jące się z kilku części: Zakopanego z wieży nowego kościoła (ok. 1900 r.) i Tatr 
z Gubałówki. Niespotykanym do tej pory tematem fotografii stały się w zdjęcia 
z wycieczek wysokogórskich, jak np. Klemensa Buszczyńskiego (1901 r.), a na-
stępnie, aż do pierwszej wojny światowej, prace Stanisława Osieckiego, Jana Ja-
roszyńskiego, Jerzego Landego i innych. Pionierski okres narciarstwa polskiego 
dokumentują prace Stanisława Barabasza (począwszy od roku 1906), a pierwsze 
zawody narciarskie – fotografie Stanisława Zdyba, znanego taternika i narciarza. 
Widoki Tatr i Zakopanego z tych lat reprezentują zdjęcia Stanisława Barabasza 
– pioniera narciarstwa i dyrektora Szkoły Przemysłu Drzewnego. 

Wśród wielu archiwalnych zdjęć Tatr, znajdujących się w zbiorach Muzeum 
Tatrzańskiego, na szczególną uwagę zasługują fotografie autorstwa Józefa 
Oppenheima, pioniera narciarstwa tatrzańskiego i wieloletniego naczelnika 
TOPR. Józef Oppenheim słynął także jako znakomity fotograf. Pozostawił po 
sobie ok. 3000 zdjęć, wykonanych w Tatrach o każdej porze dnia i roku. 
W zbiorach Muzeum Tatrzańskiego znajduje się kilkaset sztuk fotografii 
Oppenheima wykonanych na szklanych płytkach5. 

Muzeum może również poszczycić się posiadaniem, obok dokumentów i li-
stów, części fotograficznego archiwum rodziny Witkiewiczów. W dziale rękopi-
sów znajdują się fotografie portretowe członków rodziny, przyjaciół, zdjęcia 
grupowe (ok. 120). Zbiór negatywów liczący ok. 500 sztuk obejmuje szereg 
cennych fotografii wykonanych przez obu Witkiewiczów, Stanisława – ojca 
i Stanisława Ignacego – syna. Tego ostatniego jest to między innymi seria pięk-
nych portretów ojca i narzeczonej, Jadwigi Janczewskiej, seria parowozów, wi-
doki Zakopanego. Po Marii Witkiewiczównie pozostały liczne zdjęcia z podróży 
zagranicznych rodziny Witkiewiczów. Tematycznie z tym zespołem związana 
jest seria kilkudziesięciu „min” Witkacego wykonanych w latach międzywojen-
nych przez przyjaciela Stanisława Ignacego – inż. Józefa Głogowskiego6. 

Ostatnie lata przed I wojną światową i okres międzywojenny reprezentują 
głównie duże zespoły eksponatów fotograficznych związanych z rozwojem ta-
ternictwa, turystyki i sportów zimowych oraz działalnością TOPR. Mniej jest 
zdjęć odnoszących się do życia politycznego i kulturalnego, chociaż znajdują się 

                                                 
5 Zdjęcia można także oglądać na stronie internetowej Muzeum Tatrzańskiego 

http://www.muzeum.tatrzanskie.com.pl 
6 Gawąd Ewa, Darowski Jerzy, op. cit. 
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fotografie dokumentujące ważne wydarzenia: spór o Morskie Oko, odzyskanie 
Spisza i Orawy, odzyskanie niepodległości i tworzenie Wojska Polskiego. Wy-
darzenia dwudziestolecia międzywojennego reprezentują głównie zdjęcia Hen-
ryka Schabenbecka. Ze zdjęć dotyczących lat okupacji warto wymienić liczący 
ok. 3000 sztuk zespół dokumentujący zmiany urbanistyczne Zakopanego zwią-
zane z tzw. „Ordnungsaktion”. Są to głównie fotografie Henryka Josta, dr Ję-
drzejewskiej, Stefana Żychonia i Henryka Schabenbecka7. 

Duża część zbiorów archiwum fotograficznego odnosi się do tematyki geo-
graficznej i krajoznawczej. Bogato reprezentowany jest krajobraz tatrzański, 
w tym zdjęcia autorstwa Zygmunta Klemensiewicza, Jana Sunderlanda, Anto-
niego Wieczorka, Tadeusza i Stefana Zwolińskich. Bardzo cenne są zwłaszcza 
fotografie braci Zwolińskich dotyczące badań tatrzańskich jaskiń, wykonane od 
1914 roku, a także zespoły zdjęć lotniczych Tatr, wykonane w 1923 roku i w la-
tach 1956–1960. Zdjęcia przyrody tatrzańskiej autorstwa Mariana Sokołowskie-
go, Konstantego Steckiego, Józefa Walasa, Janusza Domaniewskiego, Zofii 
Zwolińskiej – stanowią pokaźny dział archiwum. Wiele zdjęć odnosi się do kra-
jobrazu Podhala i Pienin (J. Oppenheim, bracia Zwolińscy) oraz Spisza, Orawy 
i Beskidów. 

Również bogato reprezentowane są zdjęcia budownictwa i architektury, 
głównie poprzez fotografie autorstwa Bogdana Tretera, Feliksa Larischa, Jana 
Reychmana, Zwolińskich i wielu innych. Współczesny stan budownictwa udo-
kumentowany jest licznymi zdjęciami (w tym ok. 1300 negatywów Tadeusza 
Olszewskiego i Władysława Wernera), a budownictwo przemysłowe przedsta-
wiają fotografie znawcy przedmiotu Henryka Josta. Fotografie typów ludowych 
są autorstwa Teofila Studnickiego, Jana Rysia, braci Zwolińskich, a zwyczaje 
i kulturę ludową przedstawiają prace Tadeusza Malickiego, Jana Sunderlanda, 
Zbigniewa Kamykowskiego, Władysława Wernera i Krystyny Gorazdowskiej. 
Muzeum posiada ciekawy zbiór negatywów szklanych o tej tematyce z lat 
1913–1914 autorstwa Eugeniusza Sterculi. 

Życie artystyczne i jego klimat są reprezentowane zdjęciami głównie z okre-
su międzywojennego. Przedstawiają one postacie bohemy artystycznej i literac-
kiej, dzieła sztuki, dzieje i dorobek kulturalny szkolnictwa artystycznego. Duży 
zbiór fotografii stanowią zdjęcia osób i zdarzeń z kręgu Kornela Makuszyńskiego. 

Oczywistym jest, że ważną stroną rzeczywistości zakopiańskiej jest świat 
narciarstwa, taternictwa i ratownictwa górskiego. Szeroko reprezentują go foto-
grafie Henryka Schabenbecka – właściciela znanego zakładu fotograficznego 
w Zakopanem, a także Romana Serafina, Józefa Franaszka i Józefa Oppenheima, 
którego częściowo ocalały dorobek stanowi pokaźną pozycję w zbiorze klisz. 

                                                 
7 Ibidem. 
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Poza pracami Oppenheima Muzeum posiada pokaźne zbiory klisz: Borysa Wigi-
lewa (rosyjskiego emigranta silnie związanego z Zakopanem i Tatrami) – 
ok. 165 sztuk, Teofila Studnickiego – ok. 200 sztuk, Tadeusza Malickiego – 
ok. 600 sztuk, Antoniego Wieczorka – ok. 400 sztuk oraz kilka tysięcy negaty-
wów zdjęć wykonanych przez Zbigniewa Kamykowskiego, Krystynę Goraz-
dowską i Ryszarda Bukowskiego dokumentujących zbiory własne Muzeum. 

Nie można w tym miejscu pominąć niewielkiego, bo liczącego 500 sztuk, 
zbioru starych diapozytywów8 przedstawiających widoki tatrzańskie, dawne ta-
ternictwo i narciarstwo, a także architekturę Zakopanego i Podhala oraz sceny 
rodzajowe. Autorami tych przeźroczy (najstarsze z 1903 roku) są Jan Mała-
chowski, Zygmunt Klemensiewicz oraz wymienieni już niejednokrotnie: Teofil 
Studnicki i Józef Oppenheim. W 1929 i 1939 roku Muzeum zorganizowało dwie 
wystawy fotografii artystycznej poświęconej Tatrom i Podhalu. Część wysta-
wionych na drugiej wystawie prac trafiła do zbiorów Muzeum Tatrzańskiego. Są 
to prace takich fotografików jak: Tadeusz Cyprian, Jan Sunderland, Mieczysław 
Bacz, Elżbieta Dyrdzianka, Wanda Danek, Marceli Gottlieb, Adolf Lax i innych. 
Prace te stanowią fundamentalną część zbioru fotografii artystycznej Muzeum. 

Dopełnieniem zbioru fotografii jest ponad 50 albumów fotograficznych, 
z których najstarsze to prace Stanisława Bizańskiego, Awita Szuberta, Karoly 
Divalda. Dużą wartość pamiątkową mają albumy: K. Buszczyńskiego z wypra-
wy na Lodowy z Klimkiem Bachledą w 1901 roku, Kampanii Wysokogórskiej 
Wojska Polskiego z 1919 roku oraz album Bronisławy Kondratowiczowej, miło-
śniczki sztuki podhalańskiej. 

Zbiory Muzeum Tatrzańskiego stale rosną dzięki zakupom i darowiznom. 
Jedną z nich stanowi np. ofiarowana przez Towarzystwo Nautologiczne w Gdyni 
resztka ocalałych zdjęć po twórcy TOPR, taterniku i żeglarzu gen. Mariuszu Za-
ruskim. Muzeum posiada też cenną, choć smutną pamiątkę po Mieczysławie 
Karłowiczu (kompozytorze, taterniku i narciarzu, współinicjatorze założenia 
TOPR)9. Są to dwa aparaty fotograficzne i znaleziona w jednym z nich klisza 
ostatniego zdjęcia, jakie wykonał przed tragiczną śmiercią pod lawiną śnieżną 
w Tatrach10. 

                                                 
8 Diapozytyw [gr.-łac.], przezrocze, slajd, obraz czarno-biały lub barwny, zwykle fotograficzny, 

wykonany na podłożu przezroczystym, oglądany w prześwicie lub rzutowany (wyświetlany) na 
ekran za pomocą rzutnika (diaskopu); diapozytyw można otrzymać bądź kopiując go z negaty-
wu, bądź wykonując zdjęcie na fotograficznym materiale odwracalnym. 

9 Już w 1908 r. Karłowicz i Zaruski przygotowali projekt założenia Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego (TOPR). Organizacja ta powstała dopiero po śmierci Karłowicza. 8 lu-
tego 1909 r. podczas samotnej wycieczki, Karłowicz zginął w lawinie śnieżnej, która zeszła 
z Małego Kościelca. 

10 Gawąd Ewa, Darowski Jerzy, op. cit. 
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Do opracowania referatu wykorzystano: 
— efekty prac archiwizacyjnych przeprowadzonych w Archiwum Fotografii 

Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w la-
tach 2004–2005; 

— wywiad z Anną Liscar – kustoszem Działu Bibliotecznego Muzeum Ta-
trzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 

— informacje Ewy Gawąd i Jerzego Darowskiego zawarte w: Zbiory fotogra-
ficzne Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem; 
Zbiory fotograficzne w Polsce (13) – w: Fotografia 1 (25) 1982. 
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Bibliografia fotografii 

Niektóre muzea posiadają bogate zbiory fotografii. Niestety, w większości 
wypadków dostęp do tych zbiorów jest bardzo utrudniony. Nie chodzi tu o to, iż 
muzea nie chcą udostępniać historykom swoich zasobów. Chodzi raczej o moż-
liwość szybkiego dotarcia do określonych zdjęć, ponieważ istnieje problem 
z odpowiednim ich skatalogowaniem. W przypadku czasopism, artykułów czy 
książek sprawa jest prosta. Posiadają one charakterystyczne cechy, takie jak ty-
tuł i nazwisko autora. W przypadku zdjęć sprawa nie jest taka prosta. Nie zaw-
sze znany jest autor zdjęcia lub nazwa zakładu fotograficznego. Nie mają one 
zazwyczaj tytułu. Często bardzo trudno dokładnie zlokalizować gdzie zdjęcie 
było wykonane a także określić kiedy zostało wykonane. Specyficzne wymaga-
nia, jakie niesie ze sobą katalogowanie fotografii, spowodowało, iż oprogramo-
wanie używane w muzeach do katalogowania innych zbiorów w przypadku fo-
tografii okazywało się niewystarczające. Powstała zatem inicjatywa stworzenia 
programu bibliograficznego stworzonego specjalnie dla potrzeb fotografii o pro-
stej obsłudze i nie wymagającego od użytkownika specjalistycznej wiedzy in-
formatycznej. W założeniach program ów ma być rozpowszechniany za niewiel-
ką symboliczną opłatą. Pola, z których składa się pojedynczy rekord, były 
konsultowane z kilkoma pracownikami muzeów i oparte na ich sugestiach.  

Każdy rekord składa się z następujących pól: 
— liczba porządkowa, 
— sygnatura, 
— nr inwentarzowy, 
— nazwa zbioru, 
— imię i nazwisko autora (pseudonim), 
— tytuł pracy, 
— data wykonania zdjęcia z możliwością podania daty przybliżonej (np.: 

1900–1902), 
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— miejsce wykonania, 
— zakład fotograficzny, 
— opis (opis zdjęcia, np.: ul. Warszawska, podczas festynu), 
— pochodzenie (czyje zbiory), 
— data przekazania, 
— zastrzeżenia do praw autorskich, 
— bibliografia, 
— informacja na temat typu nośnika (negatyw, pozytyw, diapozytwyw), 
— typ podłoża (np.: folia, celuloza szkło) – dotyczy negatywu i diapozytywu, 
— rodzaj negatywu (kolor, cz-b, sepiowany, tonowany) – dotyczy negatywu 

i diapozytywu, 
— technika (brom, dagerotyp itp.) – dotyczy pozytywu, 
— typ podłoża – (np.: barytowany) – dotyczy pozytywu, 
— format, 
— stan zachowania fotografii, 
— miejsce przechowywania, 
— napisy nalepki pieczątki, 
— słowa kluczowe, 
— uwagi, 
— nazwisko osoby, która opracowała rekord, 
— data opracowania rekordu, 
— wartość i cena. 

Wiele z pól ma charakter opisowy i nie ma w nich ograniczeń co do ilości 
znaków, np.: opis zdjęcia i bibliografia. Ponieważ wprowadzenie systemu opi-
sowego utrudnia użytkownikom szybkie przeszukiwanie bazy danych, aby uła-
twić ten proces, wprowadzona jest możliwość tworzenia dowolnej ilości słów 
kluczowych, które mogą opisywać dany rekord. W przypadku katalogowania 
zdjęcia przedstawiającego szczyty górskie można np. zdefiniować następujące 
słowa kluczowe: pejzaż i góry. Inne zdjęcie o podobnej treści, gdzie dodatkowo 
wiemy, iż zostało wykonane w Tatrach, może zawierać trzy słowa kluczowe: 
pejzaż, góry i Tatry. 

W przypadku wyszukiwania fotografii zawierających słowo kluczowe góry 
uzyskamy informacje o obu fotografiach. Jednak w przypadku słowa kluczowe-
go Tatry zawęzimy wynik wyszukiwań tylko do drugiego zdjęcia. 

Niezależnie od wpisywanych informacji w poszczególne pola do każdego 
rekordu można załączyć niewielki obrazek tzw. miniaturę oraz informację 
o miejscu przechowywania cyfrowego obrazu wysokiej rozdzielczości nadające-
go się do druku. 

W typowych bazach danych każdy rekord ma sztywno określoną liczbę zna-
ków dla poszczególnych pól. Takie jednorodne bazy danych są bardzo wygodne 
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dla programisty, który je tworzy. Jednak taki typ zapisu danych nie sprawdziłby 
się w przypadku bibliografii fotografii. Dlatego w niektórych polach zastosowa-
no możliwość wstawiania dowolnej ilości znaków. Dla użytkownika programu in-
formacja, czy baza jest jednorodna, czy też poszczególne jej rekordy mają zmienną 
długość, nie jest zbyt istotna. Jednak dla autora programu zmiana koncepcji kon-
struowania rekordów ma znaczącą różnice i spowodowało znaczne utrudnienie 
i wolniejszą realizację projektu. Zwiększona komplikacja w fazie realizacji opro- 
gramowania jest jednak niezbędna, aby program spełniał wszystkie założenia. 

Program bibliografia fotografii został podzielony na trzy niezależne podprogramy. 
Pierwszy program służy w zasadzie wyłącznie do wprowadzania danych. 

Nie posiada on żadnych zaawansowanych narzędzi służących do wyszukiwania 
danych. Program ten jest całkowicie darmowy, co pozwala na skopiowanie go 
w kilku egzemplarzach i równoczesne wpisywanie danych przez kilka osób. 

Drugi program jest programem głównym. Pozwala on podobnie jak program 
pierwszy na bezpośrednie wpisywanie nowych rekordów. Dodatkowo ma moż-
liwość dołączania baz danych stworzonych przy pomocy pierwszego programu. 
Zawiera zaawansowane systemy wyszukiwania danych oraz pozwala określić, 
jaka część bazy danych, a także każdego rekordu będzie widoczna dla użytkow-
nika końcowego korzystającego z programu trzeciego. Program ten będzie licen-
cjonowany i możliwe będzie wykorzystywanie go tylko na jednym stanowisku. 

Trzeci program służy wyłącznie do przeglądania danych bez możliwości ich 
modyfikacji i wprowadzania. Podobnie jak program pierwszy może on być po-
wielany w dowolnych ilościach, ponieważ stanowi darmowy dodatek do pro-
gramu drugiego. 

Jak łatwo zauważyć, program numer dwa jest samowystarczalny i w zasadzie 
nie potrzebuje on obecności programów numer jeden i trzy, ponieważ pozwala za-
równo na wprowadzanie danych, jak i swobodne nimi zarządzanie. Zastosowany 
podział na trzy niezależne podprogramy zamiast jednego miał na celu uniknięcie 
konieczności wykupywania kilku licencji przez ośrodek, który ów program zakupi, 
a chciałby, aby jednocześnie kilka osób wprowadzało dane lub gdyby zaistniała po-
trzeba udostępnienia wszystkich danych lub ich części innym osobą. 

W chwili obecnej realizacja projektu zbliża się powoli do końca. Dłuższa niż 
początkowo zakładana realizacja projektu wynika z jego złożoności oraz faktu, 
iż pracuje nad nim nie zespół ludzi, lecz tylko jedna osoba. 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX Sympozjum Dydaktyki i Fotografii 
 

„Sztuka i technologia – permanentność relacji” 
 
 
 

Częstochowa – Koniecpol, 6–8 października 2005 
 
 
 



 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
Seria: Edukacja Plastyczna 2008, z. IV 

Stefan Wojnecki 
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 

Historia fotografii rozumiana jako rozwój techniczny 

Wymienione w tytule ujęcie historii fotografii może być interpretowane jako 
droga prowadząca do indywidualizacji automatyzmu fotografii. Jest to droga ku 
sztuce, zabliźniająca dziewiętnastowieczne rozdarcie pola optycznego sztuki. 
Tak rozumianą historię fotografii podzielić można na trzy główne okresy. 

Okres pierwszy charakteryzuje się tym, że fotografia jest sztywnym automa-
tem bez możliwości wyboru parametrów tworzenia obrazu. Wyrażając się do-
kładniej, aparat fotograficzny nie posiada migawki i przysłony, obiektyw rysuje 
tylko z jedną zbieżnością perspektywy, a warstwa światłoczuła ma tylko jedną 
czułość. Funkcję ograniczającą czas ekspozycji pełni prymitywny kapturek, za-
kładany na obiektyw. Kopiowanie możliwe jest tylko na materiale światłoczu-
łym, inne środki wizualnego przekazu nie istnieją. 

W drugim okresie tworzenie obrazu jest w zasadzie nadal sztywne, ale stwa-
rza już pewną możliwość kilkustopniowego wyboru. Mamy do czynienia z mi-
gawką zaopatrzoną w skokową skalę czasu naświetlania, istnieją kilkustopniowe 
przysłony, wymienne obiektywy z różnymi perspektywami rysowania. Fotograf 
ma do wyboru czarno-białe i barwne materiały światłoczułe o różnej czułości, i 
rejestrujące światło w różnym zakresie barw. Kopiowanie fotograficznego obra-
zu możliwe jest także poprzez poligrafię.  

Okres trzeci cechuje giętkość automatyzmu zapisu. Istnieje możliwość wyboru 
parametrów obrazowania w sposób ciągły, płynnie przechodząc z jednej wartości 
parametru do drugiej. Bardziej uniwersalne aparaty wyposażone są w elektroniczne 
migawki sprzężone z przysłoną, obiektywy typu zoom, różnego typu mierniki odle-
głości, wizjery podczerwieni, w balans bieli, inteligentne programy z pamięcią. Pro-
ces rejestracji obrazu nie kończy się na otrzymaniu negatywu lub pozytywu, obrób-
ka komputerowa stwarza olbrzymie możliwości dalszej, teoretycznie nieskończonej 
kreacji. Manualna ingerencja w komputerze przybliża fotografię do kreacyjnych 
możliwości tradycyjnych dyscyplin sztuki. Nawet wielokrotne kopiowanie fotogra-
ficznego zapisu cyfrowego na krążkach CD i DVD bez strat jakości łączy się z wy-
jątkową odpornością takiego zapisu na zniszczenie. 
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Sztuka jako wartość dodana twórczości naukowej 

Od 19 grudnia 2004 do 16 stycznia 2005 roku w paryskim Muzeum d’Orsay 
prezentowana była wystawa Mouvements de l’air, Etienne-Jules Marey, photo-
graphe des fluides (Ruchy powietrza, Etienne-Jules Marey, fotograf przepły-
wów) – to niezbyt finezyjne tłumaczenie własne tytułu wystawy poetyckich, abs-
trakcyjnych fotogramów o fascynującej urodzie, które wydają się zadziwiająco 
bliskie współczesnym poszukiwaniom artystycznym, chociaż powstały sto lat 
temu z motywów całkowicie pozaestetycznych. Komisarze ekspozycji1, zorgani-
zowanej dla uczczenia setnej rocznicy śmierci Etienne-Jules Marey’a2, mieli 
odwagę zerwać ze stereotypowym wizerunkiem tego twórcy, pokazując prace 
powstałe w trzech ostatnich latach jego życia i najmniej chyba znane w jego 
ogromnym dorobku. Powstała dzięki temu wystawa, będąca czymś więcej niż 
okolicznościowym, jubileuszowym przypomnieniem osiągnięć jednego z pre-
kursorów kinematografii i awiacji, utalentowanego inżyniera i wynalazcy, leka-
rza, biomechanika i fizjologa, a przede wszystkim naukowca, badacza lokomocji 
ludzi i zwierząt, który z nowej w jego epoce technologii „rysowania światłem” – 
fotografii – uczynił precyzyjne, graficzne narzędzie poznania, pozwalające wy-
dobyć i unaocznić nieznane, niedostrzegalne aspekty rzeczywistości. 

Ta właściwość i zdolność fotografii do rejestracji i wizualizacji najbardziej 
różnorodnych zjawisk i procesów fizycznych czyni z niej prawdziwie uniwer-
salne narzędzie, którego wszechstronności, powszechności i wielostronności za-
stosowań dziś już nikt się nie dziwi. Jednak prezentowana wystawa ukazuje 
przede wszystkim zmysłową siłę obrazów fotograficznych Marey’a, ich natural-
ne piękno, które po upływie całego wieku od dni, w których powstały, poruszają 

                                                 
1 Laurent Mannoni, dyrektor kolekcji aparatury Kinematografii Francuskiej i Narodowego Cen-

trum Kinematografii oraz Dominique de Font-Réaulx, konserwator muzeum d’Orsay. 
2 Etienne-Jules Marey, 1830–1904. 
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nadal wyobraźnię współczesnego odbiorcy. Dzieje się tak pomimo faktu, że 
twórca tych fotogramów sporządzał je wyłącznie dla celów badawczych, doku-
mentując zaplanowane i przeprowadzane przez siebie doświadczenia naukowe. 

Artyści XIX wieku, sięgający w tym czasie po nowo wynalezione, niezwy-
kłe narzędzie – aparat fotograficzny, pozostawili wiele wspaniałych fotografii, 
obrazów pięknych, respektujących ówczesne, obowiązujące kanony estetyczne – 
dziś są one zabytkami historii sztuki, przechowywanymi w muzeach, m.in. 
w Muzeum d’Orsay; współczesny im badacz zjawisk natury, Etienne-Jules Ma-
rey, rejestrując na kliszach fotograficznych swe doświadczenia, tworzył sztukę 
przyszłości, z którą dziś, w XXI wieku, możemy obcować bez poczucia histo-
rycznego dystansu. 

Katalog wystawy3 to dwugłos, omawiający dzieło Marey’a w naukowym 
i artystycznym ujęciu: Laurent Mannoni w stanowiącym połowę tej ciekawej 
książki rozdziale pt. Marey Aeronaute. De la méthode graphique a la soufflerie 
aérodynamique (Marey areonauta. Od metody graficznej do tunelu aerodyna-
micznego) przedstawia Marey’a jako twórczego kontynuatora, eksploatatora 
i racjonalizatora metody graficznej w badaniach naukowych. 

Pisze on: „Przypomnijmy, że metoda graficzna polega na przeniesieniu na 
papier lub (inną – przyp. tł.) czułą powierzchnię, często za pomocą bardzo po-
mysłowego mechanizmu, tętnień, wibracji, falowań, wstrząsów, dreszczy, 
drgnień, wytwarzanych przez wszelkie ruchy ciał żywych lub ruchome obiekty. 
Otrzymany graficzny zapis jest formą czasoprzestrzennej pamięci, zawierającej 
informacje o zmienności ruchu w czasie... Metoda graficzna pozwoliła na po-
znanie, pomiar, a zatem często na opanowanie niezliczonych zjawisk z zakresu 
medycyny, fizjologii, nauk przyrodniczych i różnych gałęzi fizyki. Aparaty reje-
strujące przyniosły w efekcie, po raz pierwszy w historii ludzkości, graficzną re-
prezentację ruchów bądź zjawisk, zazwyczaj niewidocznych gołym okiem”4. 

Aparatem, który posłużył do rejestrowania przepływów i ruchów powietrza, 
był, oczywiście, aparat fotograficzny, lecz aby uczynić widzialnym niewidzial-
ne, Etienne-Jules Marey skonstruował machine à fumée – „maszynę dymową” – 
przemyślną konstrukcję, sporych rozmiarów (wysoką na ok. 2 m), wytwarzającą 
cieniutkie, równoległe stróżki dymu. Stawiając następnie na drodze uwidocznio-
nego w ten sposób strumienia powietrza przeszkodę, zaburzał jego przepływ, 
wywoływał zawirowania i turbulencje, a powstające obrazy fotografował. Etien-
ne-Jules Marey zbudował cztery „maszyny dymowe”: 13-, 11-, 21- oraz 57- 

                                                 
3 Georges Didi-Huberman, Laurent Mannoni, Mouvements de l’air. Etienne-Jules Marey, photo-

graphe des fluides, Editions Gallimard/Réunions des musées nationaux, 2004. 
4 Tamże, s. 8. 
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-kanałową. Wszystkie zaginęły. Sto lat później, w 1999 roku, zrekonstruowano5 
najpierw maszynę 20-kanałową; obecnie, dla wystawy w Muzeum d’Orsay, wy-
konano cztery kolejne i różne egzemplarze „maszyn dymowych”. Dym, wytwa-
rzany w oryginale przez spalanie węgla i szmat, zastąpiono w tych rekonstruk-
cjach jego teatralną imitacją, pozwalającą na całodzienne funkcjonowanie 
maszyn. Udoskonalone, „ekologiczne”, uwolnione od swych pierwotnych obo-
wiązków naukowych, stały się współczesnymi instalacjami artystycznymi, prze-
znaczonymi do galeryjnej prezentacji.  

Drugą połowę katalogu wystawy wypełnia rozdział La danse de toute chose 
(Taniec wszechrzeczy), napisany przez historyka sztuki i filozofa Georges’a Di-
di-Hubermana, który swoje refleksje nad dziełem Marey’a poprzedza kapital-
nym rysunkiem Leonarda da Vinci z jego odręcznymi notatkami. Rysunek, wy-
konany piórem, przedstawia ruch wody, jej turbulencje, wywołane włożonym w 
spokojny nurt czy przesuwanym w wodzie stojącej patykiem. Przywołanie auto-
rytetu Leonarda, symbolu personalnej unii Nauki i Sztuki i renesansowej 
wszechstronności twórcy, w kontekście rozważań nad fotograficznymi doku-
mentami doświadczeń XIX-wiecznego naukowca, przypomina, że obecność w 
sztukach plastycznych graficznego zapisu zjawisk Natury jest odwieczna. Wyni-
ka bowiem z głęboko ludzkiego pragnienia poznania i zrozumienia otaczającego 
świata oraz potrzeby sporządzenia jego wiarygodnego wizerunku. 

Na przykładach Leonarda i Mareya widzimy, jak umownie rozgraniczone są 
obszary naukowej dociekliwości i artystycznej wrażliwości i jak się wzajemnie 
przenikają. Penetracja i eksploracja tych obszarów wymaga od twórców naj-
świetniejszych ludzkich cnót: nieposkromionego pragnienia poznania nieznane-
go, osobistej odwagi i bezinteresowności. Jest regułą niemal, że powstałe dzieło 
– tak naukowe, jak artystyczne – pozostaje często niezrozumiane i niedocenione, 
lecz w końcu, po upływie lat, zostaje przyswojone „publicznie”, wpisując się 
w należne mu miejsce w kulturowym dziedzictwie ludzkości. 

Historia graficznych zapisów ruchu, wykonanych przez Marey’a, stanowi 
fenomen szczególnie wyrazistego „przyrostu wartości” kapitału intelektualnego, 
pozostawionego przez tego utalentowanego człowieka, którego dzieło jest ko-
mentowane, cytowane i interpretowane przez specjalistów różnych dyscyplin 
nauki i sztuki tym intensywniej, im więcej czasu upłynęło od jego powstania. 

Ta, jak ją nazwałem, wartość dodana twórczości naukowej obejmuje rów-
nież sztuki piękne, zwane dziś chętniej sztukami wizualnymi. Poczynając od 
najbardziej chyba znanego obrazu „Akt schodzący po schodach” (z 1912 r.) 
Marcela Duchampa, inspirowanego bezpośrednio fotografią Marey’a, poprzez 

                                                 
5 Tamże, s. 55: „rekonstrukcja została przeprowadzona z udziałem plastyka, Laurent’Albouy, 

z okazji wystawy E-J Marey, le mouvement en lumiere (E-J Marey, ruch w świetle). 
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21 nazwisk innych artystów XX wieku, wymienianych przez różne publikacje6, 
tropiące ślady i wpływy Marey’a w sztuce nowoczesnej, dostrzec można wzra-
stające zainteresowanie abstrakcyjnymi, niewidzialnymi, nieprzedstawialnymi 
wcześniej aspektami rzeczywistości, których graficzne reprezentacje Marey uzy-
skał w toku swych naukowych eksperymentów.  

Z imponującą erudycją Georges Didi-Huberman, który specjalizuje się m.in., 
w problematyce ikonografii naukowej XIX w. i jej przejawach w nurtach arty-
stycznych wieku XX 7, wiąże ze sobą liczne fakty, utwory artystyczne i wypo-
wiedzi, także literackie, budując bogaty obraz wielostronnych powiązań pomię-
dzy nauka i sztuką. 

Prezentując twórczość Etienne-Jules Marey’a na tym barwnym i złożonym tle, 
nadaje jego dziełu właściwe proporcje i przyznaje mu miejsce w sztuce, pomimo 
ostrożnych wypowiedzi samego Marey’a, deklarującego jedynie skromne 
i ograniczone zastosowanie dokumentacji fotograficznej do artystycznego użytku8.  

Georges Didi-Huberman dostrzega jednak głębsze znaczenie używanego 
przez samego Marey’a pojęcia fotografii eksperymentalnej, i stawia, cytuję, 
„...hipotezę, że „...obrazy eksperymentalne Marey’a zmodyfikowały głęboko, 
pomiędzy 1885 a 1900 rokiem, sam sens słowa «eksperymentalny»...” oraz, że 
„...idee eksperymentalne (Henri – przyp. tł.) Bergsona, opracowane współcze-
śnie, stanowią, być może, najlepszy instrument teoretyczny, by zrozumieć, na 
czym polega ta głęboka modyfikacja”9. 

Porzućmy teraz teoretyczne i filozoficzne rozważania i popatrzmy na obrazy 
fotograficzne Etienne-Jules Marey’a poza ich naukowym i historycznym kon-
tekstem, tak jak patrzyła na nie publiczność w galerii muzeum d’Orsay. Więk-
szość z nich widzowie zobaczyli po raz pierwszy – a na pewno po raz pierwszy 
zobaczyli zrekonstruowane „maszyny dymowe”, odbierając je po prostu jako in-
stalacje artystyczne, produkujące na ich oczach ruchome, hipnotyzujące obrazy, 
przykuwające uwagę swą taneczną zmiennością i urzekającą prostotą. 

Te animowane rysunki, stworzone prawami natury, będące wizualizacją pro-
cesów, w których nieświadomie uczestniczymy, wydobyte i unaocznione dzięki 
talentowi i wyobraźni Marey’a, są dziś, w sto lat po jego śmierci, dziełami sztuki 
współczesnej, tworząc prawdziwą artystyczną wartość dodaną do jego bogatej 
i pełnej pasji twórczości naukowej. To dziwne i trudne do zrozumienia, że ta 
oryginalna wystawa w muzeum d’Orsay przeszła w Polsce bez echa; ja sam do-
wiedziałem się o niej tuż po jej zamknięciu. Nie są mi znane żadne polskie arty-
kuły czy choćby wzmianki na temat zarówno tej wystawy, jak i samego Ma-
                                                 
6 La danse de toute chose, Georges Didi-Huberman, s. 269, przyp. 254 i 256. 
7 La danse de toute chose, Georges Didi-Huberman, wg charakterystki autora na skrzydełku publikacji. 
8 Tamże, s. 273, przyp. 268 i 270. 
9 Tamże, s. 269. 
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rey’a, który we Francji ma wiernych badaczy swego dorobku, obfitą bibliogra-
fię, muzeum w miejscu urodzenia i stowarzyszenie swych admiratorów. 

Korzystam więc z okazji, by przypomnieć tego szczególnego dla mnie twór-
cę, którego poszukiwania i eksperymenty naukowe oraz wynalazek fotografii 
przywiodły do zgiełkliwego panopticum sztuki XXI wieku. Etienne-Jules Marey 
wnosi do niego obrazy emanujące klasycznym pięknem i prawdą, wydobytymi 
wprost z Natury. 

 
 

Merci, Monsieur Marey! 
2 października 2005 
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Edukacja fotograficzna wobec wyzwań najnowszych 
innowacji technologicznych 

Uwagi wstępne 

Na przestrzeni ostatnich trzech–czterech dziesięcioleci trwa wdrażanie sze-
regu udoskonaleń i wynalazków, zmierzających do automatyzacji poszczegól-
nych elementów procesu fotograficznego. Skonstruowanie aparatów wyposażo-
nych w samoczynne nastawianie ostrości zostało poprzedzone opracowaniem 
użytecznych układów automatyki naświetlania. Zintegrowanie obu układów 
w jeden sterowany mikroprocesorem system umożliwiło skonstruowanie precy-
zyjnie działających aparatów fotograficznych, których obsługa ograniczała się 
do wyboru kadru i naciśnięcia spustu. Rynek usług fotograficznych również zo-
stał zdominowany przez automaty służące do wywoływania negatywów i półau-
tomatyczne printery do odbitek. Taki stan rzeczy, mimo obaw sceptyków, nie 
unieważnił dotychczasowych postaw dotyczących nauczania fotografii, nie spo-
wodował także spadku liczby chętnych do poznania jej tajników. Przyczynił się 
jednak do czytelniejszego zróżnicowania zbiorowości użytkowników aparatów 
fotograficznych na pozbawioną ambicji twórczych i elementarnej wiedzy więk-
szość oraz mniejszość, zainteresowaną twórczym wykorzystaniem medium lub 
doskonałością techniczną obrazu (albo jednym i drugim). Do wspomnianej am-
bitnej mniejszości zaliczają się nie tylko zaawansowani amatorzy, ale również 
uczniowie i studenci zdobywający wiedzę z dziedzin, w których fotografia staje 
się środkiem ekspresji twórczej lub narzędziem pomocnym w dokumentacji 
działań artystycznych i naukowych. Celem nauczania jest przede wszystkim do-
starczenie wiedzy umożliwiającej uzyskanie kontroli nad całością procesu ukie-
runkowanego na efektywne dojście do pożądanego rezultatu. Nie jest to możliwe 
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bez zrozumienia podstawowych zasad decydujących o istocie nauczanego za-
gadnienia, konieczna jest także znajomość ich konsekwencji w praktycznym 
działaniu. Stawiam tezę mówiącą, iż jakkolwiek metody rejestracji cyfrowej są 
kolejnym ogniwem w procesie automatyzacji fotografii, to wobec ich pozornej 
prostoty wymagają wdrożenia zmodyfikowanego procesu dydaktycznego, róż-
nego od dotychczas stosowanego. 

* * * 

Na użytek poniższych rozważań rozróżniam naukę fotografowania, rozumia-
ną jako opanowanie wiedzy będącej podstawą uzyskania obrazu o oczekiwanych 
parametrach, oraz naukę fotografii, dotyczącą kształtowania jej wymiaru kon-
cepcyjnego i estetycznego. W tym sensie wprowadzenie fotografii cyfrowej nie 
wnosi nic nowego do nauczania fotografii jako sztuki. Powszechne przekonanie 
o łatwości posługiwania się cyfrowym aparatem cyfrowym rodzi brak wnikliw-
szego zainteresowania techniką stojącą u jej podstaw, co z kolei utrudnia, lub 
wręcz uniemożliwia niezbędną profesjonaliście kontrolę nad wynikami pracy. 
Wymusza to podjęcie przekazywania wiedzy dotyczącej nowych technologii. 

Fenomen fotografii cyfrowej 

Początki fotografii cyfrowej, sięgające końca lat 50. XX wieku, skryte są 
w zaciszu sejfów sił powietrznych USA i agencji realizujących program ko-
smiczny Stanów Zjednoczonych. Wiadomo jednak, że już w 1964 użyto metod 
cyfrowej obróbki obrazu do polepszenia jakości zdjęć powierzchni Księżyca do-
starczonych przez sondę Ranger 7. Przełomowym momentem stało się wynale-
zienie w 1969 przez naukowców pracujących dla laboratoriów Bell’a przetwor-
nika CCD1, od połowy lat 70. masowo stosowanego w kamerach wideo. Za 
pierwszy aparat cyfrowy uchodzi konstrukcja Steve’a S. Sassona (zatrudnionego 
w laboratoriach Kodaka) z 1975 r.2 Zademonstrowany w 1981 SONY MAVICA 
(Magnetic Video Camera) był lustrzanką z wymiennymi obiektywami (dostępne 
były trzy: 25mm f/2, a 50mm f/1.4 oraz zoom 16–65mm f/1.4), zapisującą obra-
zy o rozmiarach 570x490 pikseli na specjalnie zaprojektowanych dyskietkach 
o średnicy 2 cale. Na przestrzeni lat 80. wiodące firmy z branży foto demon-
strowały własne rozwiązania w zakresie still-video, jednak tylko Canon wpro-
wadził w 1986 do sprzedaży model RC-7013, przeznaczony dla fotografów pra-

                                                 
1 CCD, http://www.bell-labs.com/project/feature/archives/ccd/ 
2 http://digicamhistory.com/1970s.html 
3 http://canon.com/camera-museum/history/canon_story/f_index.html 
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sowych (10 klatek na sekundę!). Jakość obrazu była porównywalna z jakością 
dostarczaną przez kamery telewizyjne (780 punktów w poziomie), przy bardzo 
wysokiej cenie (ok. 3.500 USD)4. Nic dziwnego, że rozwiązania lat osiemdzie-
siątych traktowano raczej jako ciekawostkę. Pierwszy cyfrowy Nikon pochodzi 
z 1988 5, cena wraz z akcesoriami ok. 20.000 USD, sprzedano 100 sztuk. Coraz 
doskonalsze i zapewniające całkowicie użyteczne (nawet w sensie obecnych 
wymagań) produkty pojawiające się w latach 90. XX w., takie jak powstałe w 
kooperacji z Nikonem i Canonem aparaty Kodak z serii DCS zdawały się nie 
zapowiadać rewolucji, która nastąpiła po roku 2000. Od tego momentu ceny 
spadają na tyle, by fotografia cyfrowa stała się dostępna dla szerszej publiczno-
ści. Canon wprowadza swoją pierwszą popularną lustrzankę D30 w cenie ok. 
3.300 USD i parę miesięcy później znakomity reporterski model 1D (7.000 
USD). W 2000 roku liczba cyfrowych aparatów fotograficznych obecnych 
w amerykańskich gospodarstwach domowych posiadających dostęp do Internetu 
podwoiła się 6, głównie za sprawą popularnych modeli 2 megapikselowych, ta-
kich jak Nikon Coolpix 800, w „niewiarygodnie niskich cenach” oscylujących 
pomiędzy 600 a 1 000 USD. Bezpardonowa walka konkurencyjna między licz-
nymi producentami wspierana przez postęp technologii elektronicznej doprowa-
dziła do wzrostu możliwości cyfrowych aparatów fotograficznych (rozdzielczo-
ści, jakości stosowanej optyki, ilości funkcji, czynników wpływających na 
komfort pracy). Rozwiązano podstawowe trudności związane z przechowywa-
niem danych (ceny pamięci!) oraz z zasilaniem. 

Począwszy od 2004 najdynamiczniej rozwija się rynek zachodnioeuropejski 
(22,5 miliona sztuk sprzedanych aparatów cyfrowych w 2004, prognoza na 2005 
mówi o 29,8 milionach sztuk)7. Wraz ze spadkiem cen fala zwiększonego popy-
tu na nową technologię dotarła również do Polski. Aby przekonać się o jej sile, 
zamiast danych statystycznych wystarczy przywołać doświadczenie z obserwacji 
w typowych miejscowościach wypoczynkowych, takich jak Sopot czy Zakopa-
ne. Coraz więcej turystów i wczasowiczów (mówimy zatem o klasie, jak na pol-
skie stosunki, średniej – czyli tych których już stać na jakikolwiek wyjazd na 
wakacje, ale wakacje za granicą są zbyt dużym obciążeniem dla domowego bu-
dżetu) używa kompaktowych aparatów cyfrowych, dominują te z przedziału ce-
nowego 800–1 300 PLN, lustrzanki cyfrowe są ciągle rzadkością, lecz ich ilość 
z każdym miesiącem wzrasta, wielką popularnością wśród amatorów i półprofe-
sjonalistów cieszy się Nikon D-70 w zestawie z poprawnym zoomem 18–70mm.  
                                                 
4 http://www.canon.com.camera-museum/camera/digital/f_index.html 
5 http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/history/cousins/cousins16_e.htm 
6 http://www.dpreview.com/news/0103/01031203doubledigimarket.asp 
7 raport firmy badawczej InfoTrends/CAP Ventures streszczony w: 

http://www.letsgodigital.org/en/news/articles/story_4516.html 
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Charakterystyka fotografii cyfrowej 

Ewidentne wypieranie tradycyjnej fotografii przez jej cyfrowy odpowiednik 
i wynikające stąd potrzeby w zakresie nauczania skłaniają do postawienia pyta-
nia o istotę rejestracji cyfrowej, jej właściwości, a także podobieństw i różnic 
w stosunku do tradycyjnego procesu. 

Istotą rejestracji cyfrowej jest zasada dyskretnego próbkowania pewnego 
wycinka realnego świata lub jego przedstawienia. Próbkowaniu podlega obraz 
powstały wskutek projekcji poprzez obiektyw lub pinhole na powierzchnię ukła-
du analizującego obraz. Człowiek postrzega świat jako pewne continuum, kame-
ra cyfrowa rozkłada jego optyczny obraz na siatkę punktów, których analiza pod 
względem jasności decyduje o numerycznej wartości próbek. Ilość próbek ro-
zumiana jako częstotliwość przestrzenna decyduje o zdolności rozróżniania 
szczegółów (ceteris paribus, pomijając oczywisty wpływ innych czynników). 
Jakość kwantyzacji każdej próbki, wyrażona jest liczbą przedziałów próbkowa-
nej wielkości (w tym wypadku jasności) zawartych pomiędzy najmniejszą 
a największą rejestrowalną wielkością, oraz ilością zakłóceń (szumów). Im 
większa liczba przedziałów – poziomów, tym dokładniejsze będzie odzwiercie-
dlenie tonów próbkowanego oryginału (w przypadku fotografii barwnej ma to 
wpływ na ilość możliwych do przedstawienia kolorów). Wartości próbek zostają 
zakodowane w postaci umożliwiającej zapisanie jej w buforze, zautomatyzowa-
ną obróbkę i zapis na karcie pamięci. 

Przeprowadzenie złożonych operacji numerycznych na wartościach milio-
nów próbek nie byłoby możliwe bez zastosowania dedykowanych sprzętowych 
układów cyfrowej obróbki sygnału (DSP), decydujących o rezultatach procesu. 
Jego istotne parametry są wybierane samoczynnie z ustalonego zakresu wartości 
domyślnych bądź ustalane przez użytkownika. Nawet jeżeli przetwarzanie trwa 
kilka sekund, co w starszych modelach aparatów było regułą, eliminacja trady-
cyjnej, wieloetapowej obróbki tworzy wrażenie natychmiastowości, potęgowa-
ne przez możliwość obejrzenia wykonanego zdjęcia na wyświetlaczu. Wykona-
nie zdjęcia nie wiąże się z poniesieniem wydatku, a możliwość usunięcia 
nieudanego zdjęcia z pamięci aparatu zdejmuje z fotografującego poczucie od-
powiedzialności za naciśnięcie migawki – nie dzieje się przecież nic nieodwra-
calnego. Spełnia się wyjątkowy przywilej z gier komputerowych – kolejne życie 
lub nieśmiertelność uzyskana przez wprowadzenie tajnego kodu. 

Klimatu wirtualnej zabawy dopełnia sposób obsługi umożliwiający pracę-grę 
na najprostszym poziomie wymagającym jedynie naciskania spustu i, ewentual-
nie, przycisku do kasowania (piktogram ze śmietnikiem mówi sam za siebie). 
Można też grać na wyższym poziomie (automatyka czasu lub przysłony, mani-
pulowanie czułością przetwornika, ręczne nastawianie balansu bieli). Eksperci 
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posługują się ręcznymi nastawami, korzystają też z funkcji definiowanych przez 
użytkownika (custom funktions), o ile są w danym modelu dostępne. W każdym 
wypadku obsługę aparatu cyfrowego charakteryzuje stosowanie arbitralnie usta-
lonych przez producenta sekwencji czynności. Istotnym uzupełnieniem tej cha-
rakterystyki niech będzie przypomnienie faktu, że obróbka danych pozyskanych 
z przetwornika analizującego obraz może być kontynuowana poza samym apara-
tem, przy użyciu komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. 
Stwarza to możliwość ograniczonej korekty niektórych błędów popełnionych 
podczas wykonywania zdjęcia.  

Inna natura procesu powoduje, że medium cyfrowe kształtuje inną postawę 
wobec fotografii. Staje się ono bardziej grą niż dokonaniem, więcej ulotnym in-
cydentem niż zaplanowanym działaniem. Wraz z ciemnią zlikwidowany zostaje 
misteryjny rytuał oczekiwania, nawet gdy osoba korzystająca z aparatu cyfro-
wego zdecyduje się samodzielną obróbkę materiału z matrycy światłoczułej (z 
sentymentu chyba nazywane „wywoływaniem” – „RAW development”) trafia w 
kierat nieubłaganie monotonnych czynności powtarzanych w odniesieniu do 
każdej klatki. Alchemik zaklinający świat w kawałku kliszy staje się biuralistą 
stemplującym wycinki z gazet. 

Implikacje dydaktyczne nowych metod rejestracji obrazu 

Próbując naszkicować najważniejsze problemy decydujące o sposobie na-
uczania zagadnień związanych z technologią cyfrową, warto podjąć namysł nad 
jej relacją do technologii analogowej. 

Tradycyjny proces przebiega w trzech etapach, które są przedzielone pew-
nym okresem czasu, jego długość może być mierzona w minutach, jednak zna-
my przypadki, gdy sięga dziesięcioleci (zwłaszcza odstęp czasowy pomiędzy 
wywołaniem negatywu a sporządzeniem odbitki). Najczęściej są wykonywane w 
różnych miejscach, z reguły naświetlanie zdjęcia dokonywane jest w innej loka-
lizacji niż obróbka chemiczna. Wyróżniamy zatem: naświetlenie (1) – wywoła-
nie kliszy (2) – przygotowanie kopii pozytywowej – odbitki (3). W przypadku 
pracy z materiałem diapozytywowym cykl może ulec skróceniu do dwóch faz: 
naświetlenia i wywołania obrazu pozytywowego, będącego połączeniem etapu 
(2) i (3) w klasycznym wydaniu. Czynności wykonywane w ramach każdego 
etapu są zdeterminowane przez rodzaj użytych materiałów światłoczułych. 
W procesie cyfrowym występują cztery etapy, które ze względów praktycznych 
wykonywane są w sekwencji, której fazy następują bezpośrednio jedna po dru-
giej. Są to znane z teorii obróbki sygnału: doprowadzenie mierzonego sygnału, 
czyli naświetlenie (1) – próbkowanie (2) – kwantyzacja (3) – kodowanie (4). 
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W praktyce użytkownika procesu nie istnieje możliwość śledzenia przebiegu po-
szczególnych faz opisanego cyklu. 

Występuje tylko jeden element wspólny dla obu technologii (tradycyjnej 
i cyfrowej), mianowicie naświetlenie, w obu wypadkach dokonywane metodą 
projekcji optycznej.  

Nauka fotografowania polega na dogłębnym prześledzeniu zawartości po-
szczególnych etapów zastosowanego procesu, według ich naturalnej kolejności. 
Założenie takie jest łatwe do zaimplementowania w przekazywaniu wiedzy 
o procesie klasycznym, ze względu na oczywistość w wyróżnieniu poszczegól-
nych faz i ich następstw. Tak więc program typowego kursu fotograficznego 
rozpoczynał się od zapoznania słuchaczy z budową aparatu fotograficznego 
i działaniem elementów decydujących o naświetleniu, następnie omawiano zja-
wisko światłoczułości i sposoby przygotowania poprawnego negatywu, wyko-
nania odbitki, na koniec opisywano zagadnienia związane z pracą na materiałach 
barwnych i specjalne techniki zdjęciowe, takie jak makrofotografia itd. Program 
powyższy, lub do niego podobny, jest korzystny ze względu na łatwość powią-
zania go z realizacją nieskomplikowanych ćwiczeń praktycznych, łatwych do 
wykonania i zrozumienia, gdyż są wykonywane w realnym świecie, gdzie osoba 
zdobywająca wiedzę może wiele zobaczyć i dotknąć, bez potrzeby odwoływania 
się do jakiejkolwiek abstrakcyjnej teorii. 

Diametralnie inna sytuacja występuje w przypadku podjęcia zadania polega-
jącego na przekazaniu wiedzy służącej świadomemu posługiwaniu się cyfrowym 
aparatem fotograficznym. Niemożliwość rozdzielenia faz procesu rejestracji cy-
frowej, wynikająca z zabudowania wszystkich bloków funkcjonalnych aparatu 
wewnątrz obudowy i wirtualna jednoczesność, a także niemożliwość uchwyce-
nia stanu obrabianego sygnału (zdjęcia) przy pomocy ludzkich zmysłów, rodzi 
liczne pytania dotyczące najwłaściwszej metody dydaktycznej. Utrudnieniem 
dydaktyki jest też wspomniana wyżej pozorna łatwość wykonywania zdjęć, uzy-
skiwana dzięki obecności układów całkowicie automatyzujących pracę. Może 
powodować powstanie złudnego wrażenia, że posiadanie wiedzy innej i dalej 
sięgającej niż ta zawarta w skróconej instrukcji obsługi aparatu fotograficznego 
jest zbędne. Tak więc pierwszym zadaniem osoby prowadzącym szkolenie jest 
uświadomienie uczestnikom, iż mają do czynienia ze złożonym zagadnieniem, 
które co prawda jest realizowane automatycznie, ale o wyniku decyduje wpływ 
wielu parametrów, które w znaczący sposób modyfikują przetwarzanie danych 
o obrazie. Kolejno następujące punkty szkolenia powinny ujmować materiał 
zgodnie z kolejnością faz rejestracji i przetwarzania, omawiając podstawowe pa-
rametry wpływające na jakość obrazu.  

Faza próbkowania. Jej omówienie wyjaśnia, czym jest w istocie obraz two-
rzony w kamerze cyfrowej. Głównym parametrem jest ilość próbek tworzących 
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obraz, czyli wymiary obrazu w pikselach (pixel – picture element). Każdy aparat 
fotograficzny posiada możliwość wyboru rozdzielczości wykonywanych zdjęć. 
Ilość zarejestrowanych pikseli ma wpływ na ilość pamięci potrzebnej do prze-
chowania zdjęcia. Należy wyjaśnić, że nie zawsze zachodzi potrzeba fotografo-
wania przy użyciu maksymalnej dostępnej rozdzielczości (np. przygotowując 
sekwencję kadrów do animacji poklatkowej).  

Faza kwantyzacji. Sposób przeprowadzenia tej fazy, której istotą jest przypi-
sanie wartości numerycznych w proporcji do wielkości ładunku elektrycznego 
zgromadzonego w elementach światłoczułych, jest charakteryzowany przez dwa 
parametry: wirtualną czułość przetwornika oraz poziom szumów. Zakres czuło-
ści, podany w jednostkach zaczerpniętych z tradycyjnej fototechniki, może być 
dość szeroki. Wytłumaczenie, czym jest szum przetwornika i skąd się bierze, 
w kontekście mechanizmu kwantyzacji, udowadnia związek pomiędzy nastawioną 
w menu aparatu czułością a poziomem losowych zakłóceń widocznych na zdjęciu. 

Faza kodowania. Podstawowym formatem zapisu obrazu w popularnych 
aparatach cyfrowych jest format JPEG, oparty o zastosowanie kompresji strat-
nej. Oczywiście zbędne, czy wręcz niemożliwe, jest tłumaczenie znaczenia dys-
kretnej transformaty cosinusowej czy macierzy kwantyzacji, lecz wiedza zwią-
zana z rozpoznawaniem skutków zastosowanego stopnia kompresji stratnej jest 
niezbędna. Sumienny wykładowca wyjaśni również możliwość zastosowania 
formatu TIFF, a także często spotykaną opcję zapisania do pamięci surowych 
danych będącym produktem pierwotnej kwantyzacji (dane RAW o strukturze 
ustalonej przez producenta aparatu). 

W opisanym powyżej wstępnym zarysie teoretycznym uczestnik szkolenia 
zyskuje podstawową wiedzę niezbędną do kontrolowania najbardziej elementar-
nych funkcji cyfrowego aparatu fotograficznego, umożliwiająca mu samodzielne 
eksperymenty. Świadomie pominięto omówienie dwóch zagadnień: fazy naświe-
tlenia oraz wstępnej obróbki zdjęcia, która jest dokonywana przed zakodowa-
niem w przypadku, gdy użytkownik rezygnuje z późniejszej samodzielnej ob-
róbki danych RAW (patrz wyżej).  

Kolejna część szkolenia, poświęcona zagadnieniom związanym z naświetla-
niem przypomina tradycyjny kurs fotografowania. Wyjaśnia się mechanizm pro-
jekcji przez obiektyw (podstawy optyki), nastawianie na ostrość oraz działanie 
i funkcje przysłony (głębia ostrości). Ogniskowa obiektywu, jej związek z kątem 
widzenia, omówione są w kontekście rozróżnienia: zoom cyfrowy/zoom optycz-
ny. Zagadnienie poprawnej ekspozycji musi być przedstawione w nawiązaniu do 
podanych wcześniej informacji o kwantyzacji. Podstawowym narzędziem po-
zwalającym na ocenę poprawności ekspozycji jest histogram – narzędzie prezen-
tacji statystycznej ukazujące częstotliwość występowania pewnej uporządkowa-
nej cechy w postaci wykresu słupkowego. W przypadku fotografii cechą tą jest 
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luminancja lub natężenie trzech składowych barwnych RGB. Większość apara-
tów cyfrowych wyświetla histogram na podstawie danych przekazywanych do 
wyświetlacza umożliwiającego podgląd kadru przed wykonaniem zdjęcia bądź 
na podstawie zarejestrowanych danych po jego wykonaniu, stając się nieocenio-
ną pomocą w ustaleniu poprawnych parametrów naświetlenia. Na tym etapie na-
uka musi zostać bezwzględnie wsparta ćwiczeniami praktycznymi, samodzielnie 
wykonywanymi przez uczestników szkolenia. Prowadzący powinien wskazać 
typowe trudne sytuacje oświetleniowe, w których zdanie się na automatykę apa-
ratu prowadzi do niezadowalających efektów. 

W ramach zagadnień dotyczących wstępnej obróbki zdjęcia dokonywanej 
automatycznie przez procesor sygnałowy aparatu według parametrów zadanych 
przez użytkownika na pierwszy plan wybija się zestaw wiadomości o zagadnie-
niach kolorystycznych. Podstawowym problemem jest wybór właściwego balan-
su bieli, czyli wprowadzenie informacji o temperaturze barwowej światła oświe-
tlającego fotografowaną scenę Zagadnienia poboczne to nasycenie kolorów, 
włączenie wirtualnych filtrów czy stopień wyostrzenia obrazka. Parametry te 
z reguły wykonywane są przy pomocy oprogramowania typu Photoshop po 
przepisaniu cyfrowych fotografii z pamięci w aparacie na dysk twardy kompute-
ra. W przypadku prowadzenia kursu na wyższym poziomie należy omówić me-
chanizm odtwarzania informacji o kolorze ma podstawie informacji z matrycy 
Bayera, znaczenie filtrów antyaliasowych w kontekście możliwości powstania 
prążków interferencyjnych wynikających ze zdudnienia częstotliwości prze-
strzennych. 

Podsumowanie 

Specyfika fotografii cyfrowej, złożoność procesów prowadzących do po-
wstania zdygitalizowanej fotografii, ich nieuchwytny dla zmysłów użytkownika 
charakter powoduje, iż w procesie nauczania szczególne miejsce zajmuje zro-
zumienie podstaw teoretycznych. Również zróżnicowanie sposobów obsługi po-
szczególnych typów aparatów cyfrowych ma wpływ na metodę prowadzenia 
dydaktyki. Nauka fotografowania aparatem cyfrowym nie powinna naśladować 
zawartości instrukcji obsługi konkretnego aparatu, musi dać wiedzę niezbędną 
do skutecznego posługiwania się jakimkolwiek sprzętem. Tak więc celem nauki 
jest rozumienie, a nie zręczność w obsłudze osiągnięta na drodze wielokrotnego 
odtwarzania ustalonych sekwencji czynności. Zadanie osiągnięcia biegłości 
w wybieraniu poszczególnych ustawień jest zadaniem rozwiązywanym przez 
każdego z uczestników. 
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Sprawą wymagającą poważnej refleksji jest poziom kompetencji prowadzą-
cych zajęcia. O ile szkoły wyższe korzystając z ustawowej autonomii mogą po-
wierzać prowadzenie zajęć dotyczących nowych technologii osobom posiadają-
cym rozległą wiedzę mimo braku dyplomu wyższej uczelni artystycznej, to 
w szkołach średnich, takich jak licea plastyczne, ogólnokształcące szkoły sztuk 
pięknych czy policealne szkoły plastyczne zatrudnianie nauczycieli zostało ure-
gulowane Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r.8 Akt ten 
eliminuje możliwość zatrudniania na stanowiskach nauczycieli przedmiotów ar-
tystycznych osób ze znaczącymi osiągnięciami zawodowymi i artystycznymi, 
lecz nie legitymujących się bądź dyplomem wyższej uczelni artystycznej, bądź 
innej uczelni, ale na kierunku ściśle zgodnym z wykładanym przedmiotem. 

 

                                                 
8 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego. (DzU Nr 14, poz. 135) 
[...] 

 § 3.1. Kwalifikacje do nauczania w szkołach plastycznych i policealnych szkołach plastycznych 
posiadają osoby legitymujące się dyplomem ukończenia: 

 1) studiów magisterskich w wyższej szkole plastycznej na kierunku (specjalności) zgodnym 
z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedago-
gicznym, 

 2) studiów magisterskich w wyższej szkole plastycznej na innym niż wymieniony w pkt. 1 kie-
runku (specjalności) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają znaczący dorobek 
artystyczny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, 

 3) studiów magisterskich w innej niż wyższa szkoła artystyczna szkole wyższej na kierunku 
(specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz 
przygotowaniem pedagogicznym. [...] 

 § 8. Kwalifikacje do nauczania w szkołach artystycznych i placówkach kształcenia artystyczne-
go posiadają również osoby mające przygotowanie pedagogiczne i które – z zakresu nauczanego 
przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – uzyskały tytuł naukowy profesora, stopień na-
ukowy doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia, stopień naukowy doktora lub kwali-
fikacje I stopnia, lub ukończyły studia podyplomowe. 



 

 
 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
Seria: Edukacja Plastyczna 2008, z. IV 

Jerzy Piwowarski 
Akademia im. Jana Długosza 
 

Działalność Mariana Szulca w Referacie Fotografiki 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu po 1945 r. 

Zakończenie działań wojennych na ziemiach polskich w 1945 r. wiązało się 
z diametralnymi zmianami w zakresie politycznym, gospodarczym i terytorial-
nym, które zostały usankcjonowane przez uczestników konferencji jałtańskiej 
aprobujących całkowitą zależność Polski od Związku Radzieckiego. Mimo to 
w nowej rzeczywistości następowało stopniowe powoływanie do życia instytucji 
pozwalających na funkcjonowanie kraju w warunkach pokojowych. W Pozna-
niu, jeszcze podczas trwających walk o Cytadelę, w dniu 28 stycznia pojawiła1 
się grupa operacyjna lubelskiego Rządu Tymczasowego, której zadaniem było 
utworzenie Urzędu Wojewódzkiego. Nastąpiło to 6 lutego, a w jego strukturze 
znalazł się także Wydział Kultury i Sztuki, podzielony na następujące referaty:  

1) Ogólny, 
2) Teatru, muzyki, estrady i cyrku, 
3) Plastyki, literatury, fotografiki2, 
4) Konserwacji i ochrony zabytków oraz muzeów, 
5) Wojewódzki Ośrodek Krzewienia Kultury i Sztuki. 

                                                 
1 Wg Topolski J., Wielkopolska poprzez wieki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, s. 333. 
2 Referat Fotografiki powstał z chwilą zatrudnienia M. Szulca w Urzędzie Wojewódzkim tzn. 

1 maja 1945 roku (Szulc M., O fotografii turystycznej, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy 
„Kraj”, Warszawa 1952, s. 8 oraz Ankieta personalna, Warszawa 1 VI 1945, maszynopis, Ar-
chiwum Instytutu Sztuki PAN w Warszawie). Informacja ta z nieznanych powodów rozbieżna 
jest z danymi zawartymi np. w Życiorysie z dn. 5 VI 1954 r., (maszynopis, Archiwum Instytutu 
Sztuki PAN w Warszawie), w którym Szulc podał datę 15 maja. Oprócz Poznania podobna pla-
cówka działała także w Toruniu i Bydgoszczy, do której przeniesiono województwo. Funkcjo-
nowała ona – bez powodzenia – w dniach 3 III–30 IX 1945 r., a referentem był rzeźbiarz Wal-
demar Szymon Kruszyno-Kotulski; [„W okresie...”], „Świat Fotografii” 1948, nr 7, s. 43. 
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W zakresie czynności dotyczących wspomnianej fotografiki znajdowało się:  
1) Organizowanie zebrań z omówieniem spraw aktualnych, ze sprawozda-

niem czynności i referatami, 
2) Biblioteka, kartoteka prac własnych, 
3) Atelier dla światła dziennego i sztucznego, 
4) Wycieczki w mieście. Wycieczki poza miasto, 
5) Fototechnika w laboratorium, 
6) Omówienia krytyczne wykonanych prac własnych. Pokazy porównaw-

cze wartościowych obcych prac. Wewnętrzne konkursy, 
7) Współpraca z Poznańskim Miejskim Wydziałem Kultury i Sztuki, se-

niorami polskiej fotografiki, z innymi ośrodkami fotografii, z fabrykami 
fotograficznymi, 

8) Kontakt z publiką: wystawy wartościowych prac własnych, udział w in-
nych wystawach, artykuły propagandowe w prasie, skrzynka zapytań, 
ocena nadesłanych prac, 

9) Organizowanie ośrodków fotografii na terenie województwa poznań-
skiego – opieka nad nimi. Własny zakres pracy w fotografice: fotografia 
czarno-biała i barwna3. 

W omawianym okresie Wydziałem kierował Marian Weigt4, podległym mu 
referatem fotografii artystycznej Marian Szulc5. 

                                                 
3 Szczegółowy podział czynności Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego. Wydział Kultury i Sztuki, 

Zespół: Urząd Wojewódzki Poznański 1945–1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 6. 
4 M. Weigt przybył do Poznania po jego wyzwoleniu. Jak wspomina (Renesans życia kulturalne-

go, w: Trud pierwszych dni. Poznań 1945, opr. T. Świtała, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 
1970, s. 306) swe obowiązki przejął od dra Tadeusza Nowakowskiego. Pierwszym pełnomocni-
kiem Ministra Kultury i Sztuki prowadzącym Wydział był prof. Zygmunt Lisicki (Już wre praca 
nad odbudową polskiej kultury i sztuki, „Głos Wielkopolski” z dn. 18–19 II 1945 r., s. 4). 

5 Marian Mieczysław Szulc (do 7 III 1954 r.: Schulz) urodził się 21 marca 1913 roku w Poznaniu, 
gdzie ukończył Państwowe Gimnazjum im. Marii Magdaleny (1931), a następnie podjął studia na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Przerywając je (1935) z powodu złego stanu zdro-
wia, poświęcił się fotografii. Od maja 1945 roku rozpoczął działalność jako referent ds. fotografiki w 
Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W lutym 1947 roku podjął pracę na 
analogicznym stanowisku, lecz w Departamencie Plastyki Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warsza-
wie. Następnie, równolegle z pracą zawodową, podjął w 1946 roku studia na Wydziale Humanistycz-
nym i Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył w 1951 roku uzysku-
jąc tytuł magistra filozofii. Szulc w latach 1951–1964 związany był z Instytutem Sztuki PAN, 1960–
1972 Uniwersytetem, a 1967–1971 Politechniką Warszawską. Od 1968 roku do 1978 pełnił obowiąz-
ki kierownika Pracowni Fotografii warszawskiego Pałacu Młodzieży. Oprócz własnej twórczości 
oraz kształcenia adeptów sztuki fotograficznej do jego największych osiągnięć należy zaliczyć opra-
cowanie Materiałów do historii fotografii polskiej. Bibliografia 1836–1956 (Ossolineum, Wrocław 
1963). Zmarł 12 września 1979 roku w Warszawie. Życiorys z dn. 5 VI 1954 r., (op. cit.); Żdżarski 
W., Marian Szulc, Materiały informacyjne FASFwP nr 89, s. 19. 
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Analizując dostępne dokumenty na temat jego aktywności, zauważyć można 
przede wszystkim realizację czynności związanych z kształtowaniem i funkcjo-
nowaniem lokalnego środowiska miłośników fotografii. Jedną z nich było 
umieszczenie na łamach „Głosu Wielkopolski” z dnia 13 czerwca 1945 roku 
zawiadomienia, w którym informował: „Stowarzyszenie Miłośników Fotografii 
powstanie w Poznaniu. Zgłoszenia do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Plac 
Kolegiacki 17, pok. 201 od godz. 10–12-tej”6. Zebranie odpowiednio licznego 
grona osób pozwoliło na otwarcie7 wspomnianego Stowarzyszenia, co nastąpiło 
28 czerwca 1945 r. 

Prezesem SMF został Włodzimierz Nowakowski8, a obowiązki jego zastępcy 
pełnił najpierw Szulc, po czym przejął je Stefan Poradowski9. Zebrania członków, 
których we wrześniu 1945 roku było 7810, odbywały się cotygodniowo w środy, 
później we wtorki11 a następnie w poniedziałki12 „w skromnym gabinecie Mariana 
Szulca”13, gdzie – jak wspomina uczestniczący w nich Jerzy Strumiński – „po-

                                                 
6 [„Stowarzyszenie Miłośników Fotografii...”], „Głos Wielkopolski” z dn. 13 VI 1945 r., s. 4 
7 Sprawozdanie z działalności Referatu Fotografiki za czas od 15.06–10.07.45, Zespół: Minister-

stwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 
8 Włodzimierz Nowakowski był kierownikiem Oddziału Ogólnego WKiS Urzędu Wojewódzkie-

go. 
9 Sprawozdanie z działalności Referatu Fotografiki za czas od 1.01.46 do 31.01.46, Zespół: Mini-

sterstwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. Wg S. Mincikow-
skiego ([Kronika SMF i PTF za lata 1945–1977], maszynopis, Poznań 1977, fotokopia w zbio-
rach autora) Poradowski funkcję zastępcy pełnił od 8.7.1945 roku, kiedy przejął ją od 
M. Szulca. Pozostałe osoby w Zarządzie to: Anna Waśkowska (sekretarz), Henryk Jędrasiewicz 
(skarbnik) i Zbigniew Wyszomirski (bibliotekarz). 

10 Sprawozdanie z działalności Referatu Fotografiki za czas od 1.09–25.09.45, Zespół: Minister-
stwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. W kolejnych sprawoz-
daniach Szulc relacjonował zwierzchnikom, że SMF liczyło w październiku 1945 roku 102 
członków rzeczywistych (Sprawozdanie z działalności Referatu Fotografiki za czas od 26.09–
31.10.45, Zespół: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 
342), w grudniu 118 osób (Sprawozdanie z działalności Referatu Fotografiki za czas od  
1–31.12.45, Zespół: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 
342), zaś w styczniu 1946 – 130 (Sprawozdanie z działalności Referatu Fotografiki za czas od 
1.01.46 do 31.01.46, Zespół: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w War-
szawie, sygn. 342). 

11 Zmiana uzasadniona była licznymi imprezami kulturalno-oświatowymi, które odbywały się wła-
śnie w środy. [„Stowarzyszenie Miłośników Fotografii...”], „Głos Wielkopolski” z dn. 24. II 
1946 r., s. 5. 

12 Informacja o zmianie dnia spotkań na poniedziałek o godz. 1830 ukazała się „Głosie Wielkopol-
skim” z dn. 30 XI 1946 r., s. 3. 

13 Strumiński J., Okręg Wielkopolski Związku Polskich Artystów Fotografików. Rys historyczny, 
materiały sympozjum „Fotografia artystyczna na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 
1945–1986”, Szczecin 1987, s. 5. 
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wstawały zręby organizacyjne Stowarzyszenia i plany działalności na przy-
szłość”14. Miejsce to zapamiętała także Fortunata Obrąpalska, która wspominała 
stojące tam dwie szafy: jedną Referatu, a drugą SMF, między którymi przekładana 
była korespondencja pisana – i następnie rozpatrywana – przez Szulca15. 

Mimo nie zatwierdzonego statutu16 miłośnicy fotografii starali się wypełniać 
zapisane w nim zadania. Należało do nich przede wszystkim: „uprawianie i po-
pieranie fotografii jako wiedzy, umiejętności, sztuki oraz rozpowszechnianie 
i jej popularyzowanie”17. Równocześnie deklarowano, że Stowarzyszenie dąży 
do tego celu „z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych drogami na-
stępującymi: 

1) urządza zebrania, odczyty, pokazy, wykłady, konkursy i wycieczki zbio-
rowe; 

2) utrzymuje księgozbiór, czytelnię oraz muzeum fotograficzne; 
3) wydaje i popiera publikacje z dziedziny fotografii i nauk z nią związa-

nych; 
4) posiada i utrzymuje pracownię fotograficzną do użytku swych członków 

dla wykonania prób i doświadczeń technicznych; 
5) ułatwia swym członkom uprawianie fotografii przez wyjednywanie dla 

nich wszelkich udogodnień, ustępstw, zniżek w podróży itp.; 
6) utrzymuje stosunki z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju w celu 

wzajemnego popierania swych dążeń; 
7) stosuje wszelkie inne środki zgodne z prawem i niniejszym statutem, ja-

kie okażą się potrzebne dla osiągnięcia celów stowarzyszenia”18. 
Członkowie SMF w pierwszym rzędzie zajęli się działalnością samokształ-

ceniową, co potwierdzają wygłaszane odczyty19 autorstwa Adama Glapy, Hen-
ryka Jędrasiewicza, Stefana Poradowskiego, M. Szulca i Anny Waśkowskiej.  

                                                 
14 Ibidem. 
15 Wywiad z F. Obrapalską, Poznań, styczeń 1988. 
16 O staraniu o legalizację SMF pisał Szulc w Sprawozdaniu Referatu Fotografiki za czas od 

26.09–31.10.1945 (Zespół: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warsza-
wie, sygn. 342). Ostatecznie Statut zatwierdzony został decyzją wojewody poznańskiego z dn. 
13 września 1946 r. nr SPP. II-I/175/46 (wpis do rejestru stowarzyszeń i związków Poznańskie-
go Urzędu Wojewódzkiego pod nr 13). Statut „Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Pozna-
niu”, „Świat Fotografii” 1947, nr 1–2, s. 31. 

17 Statut..., op. cit., s. 31. 
18 Ibidem. 
19 Patrz: Odczyty wygłoszone w „Stowarzyszeniu Miłośników Fotografii” w Poznaniu, Zespół: Mi-

nisterstwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342 oraz Sprawozda-
nie Referatu Fotografiki za czas od 1.09–25.09.45, Zespół: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ar-
chiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 
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W początkowym okresie istnienia powołano także dwie Sekcje: Techniczno-
Estetyczną20 oraz Filmu Wąskotaśmowego21. Pierwsza z nich określona została 
przez Szulca jako „trzon stowarzyszenia”22, pod którego kierunkiem odbywał się 
„stały, wyższy kurs fotografiki”23, zaś celem drugiej było „zorganizowanie amato-
rów filmowców pracujących na wąskiej taśmie i dążenie do podniesienia poziomu 
technicznego i artystycznego wykonywanych przez nich filmów [oraz] stworzenie 
ewentualnych kadr rezerwowych dla przemysłu filmowego w Polsce”24.  

Podsumowując roczny okres pracy25, do osiągnięć Stowarzyszenia należy 
zaliczyć znaczący wzrost liczby uczestników, którymi mogli zostać fotoamato-
rzy z całego kraju26. Ogółem były to 163 osoby, wśród których znajdował się 
także członek honorowy – Jan Bułhak. Podczas ich cotygodniowych spotkań 
wygłoszone zostały w tym czasie 44 wykłady i odczyty27, a wspomniana Sekcja 
Filmu Wąskotaśmowego zrealizowała 16 filmów. Ponadto miłośnicy mieli do 
swej dyspozycji bibliotekę fachową28. Odbyło się także jedenaście wycieczek fo-
tograficznych29, które umożliwiły wykonanie prac prezentowanych np. podczas 
zorganizowanych w Poznaniu dwóch ekspozycji.  

                                                 
20 Szulc pisał o istniejącej sekcji w Sprawozdaniu Referatu Fotografiki za czas 1.09-25.09.45 (Ze-

spół: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342). Brak 
podobnej relacji z sierpnia powoduje, że przypuszczalnie dopiero we wrześniu można lokalizo-
wać początek działalności Sekcji. 

21 Sprawozdanie Referatu Fotografiki za czas 1.09–25.09.45 oraz Projekt organizacyjny Sekcji 
Filmu Wąskotaśmowego w „Stowarzyszeniu Miłośników Fotografii” w Poznaniu, Zespół: Mini-
sterstwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 

22 Sprawozdanie z Referatu Fotografiki za czas od 26.09–31.10.1945, Zespół: Ministerstwo Kultu-
ry i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 

23 Sprawozdanie z działalności referatu Fotografiki za czas od 1.02.46 do 28.02.1946 r., Zespół: 
Urząd Wojewódzki Poznański 1945–1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 983. 
O kursach takich (dla początkujących i średnio zaawansowanych) informowano w 1946 roku na 
łamach „Świata Fotografii”: Z życia organizacyjnego, nr 2, s. 17 i nr 3, s. 22. 

24 Projekt organizacyjny..., op. cit. 
25 Prezentowane dane pochodzą z artykułu W. Nowakowskiego, Stowarzyszenie Miłośników Foto-

grafii w Poznaniu („Świat Fotografii” 1946, nr 1, s. 17), który ukazał się w sierpniu 1946 r. Po-
nieważ w relacji autora znajduje się informacja o otwartej 29 czerwca wystawie rocznicowej, 
przypuszczać można, że podane wiadomości dotyczą lipca tego roku i stanowią roczne podsu-
mowanie działalności SMF. 

26 Ibidem. 
27 W grudniu 1946 relacjonowano, że od początku istnienia SMF wygłoszono „łącznie ponad 60 

wykładów i odczytów”. [Stowarzyszenie...”], „Świat Fotografii” 1946, nr 3, s.22. 
28 Podstawę zbiorów bibliotecznych prawdopodobnie stanowiły darowizny przekazane w odpo-

wiedzi na prośbę o „zbędne książki, czasopisma, prospekty lub przybory fotograficzne” opubli-
kowaną w „Głosie Wielkopolskim” z dn. 12.06.1945 r., s. 4. 

29 Pierwsza opisana przez Szulca wycieczka „W gruzy Poznania” (23 września 1945) odnotowana 
została w Sprawozdaniu z Referatu Fotografiki za czas od 26.09–31.10.1945 (Zespół: Minister-
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Pierwszą z nich, Wystawę Fotografii Artystycznej30, zrealizowano w dniach 
16.12.1945–22.01.1946 roku i pokazano na niej 364 prace 34 autorów31. Jej 
otwarcia w gmachu Muzeum Wielkopolskiego dokonał ksiądz kardynał August 
Hłond, a odbyło się to w obecności protektorów: wojewody dra Feliksa Widy-
Wirskiego, prezydenta miasta mgra Stanisława Sroki i naczelnika Wojewódz-
kiego Wydziału Kultury i Sztuki prof. Mariana Weigta. Oprócz zainteresowania 
lokalnych władz, pokaz fotografii spotkał się z życzliwym przyjęciem społe-
czeństwa miasta, które „niezawodnie i chlubnie zdało egzamin ze swego zrozu-
mienia wysiłku pracującej garstki przedstawicieli tej najmłodszej ze sztuk”32. 
Cytowana opinia Szulca było konsekwencją poczynionego bilansu: trzykrotnie 
przedłużano czas trwania wystawy, dzięki czemu zwiedziło ją 6 015 osób33. 

Kolejną, II Wystawę Fotografii Artystycznej34 zorganizowano w rocznicę 
powstania Stowarzyszenia i zaprezentowano na niej 222 prace 22 autorów35. 

                                                 
stwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342). Wg Sprawozdania 
z Referatu Fotografiki za czas od 26.09–31.10.1945 (Zespół: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ar-
chiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342) wycieczki odbywały się co niedziela. Po zimo-
wej przerwie pierwsze w nowym roku wyjście w plener zrealizowano w kwietniu i odbyło się 
ono pod znakiem sztuki „czystej” (Sprawozdanie Referatu Fotografiki za czas od 1.04.46–
30.04.46, Zespół: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 
342). Następne wyprawy - do Ludwikowa, Zielonej Góry i Bydgoszczy - odbyły się w maju 
1946 r. (Sprawozdanie Referatu Fotografiki za czas od 1.05.46–31.05.46, Zespół: Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342). O planowanych wyciecz-
kach fotograficznych informowano wcześniej za pośrednictwem „Głosu Wielkopolskiego” np. 
z dn. 21 IX, 29 IX i 13 X 1945 r. 

30 Wystawa Fotografii Artystycznej, katalog, Stowarzyszenie Miłośników Fotografii - Muzeum 
Wielkopolskie, Poznań 1945. 

31 W wystawie wzięli udział: Banaszkiewicz Stanisław, Budziński Ludomir, Czarnecki Witold, 
Gremplewski Bolesław, Jakubowski Józef, Jasiak Czesław, Jędrasiewicz Henryk, Kitzmann Eu-
geniusz, Kukuła Mieczysław, Kusza Stanisław, Leszczyński Stefan, Lewandowski Hieronim, 
Maciejowski Wacław, Maćkowiak Franciszek, Maksymowicz Zenon, Matuszewski Telesfor, 
Michałowski Marian, Mielcarski Marian, Mikołajewska Daniela, Petrol Józef, Piątek Jan, Pora-
dowski Stefan, Romała Henryk, Szulc Marian, Silski Witold, Stamm Marian, Strumiński Jerzy, 
Śliwiński Witold, Wendland Kazimierz, Wilak Karol, Wyszomirski Zbigniew, Zawielak Ma-
rian, Zieliński Henryk i Ziółkowski Stanisław. Ibidem. 

32 Sprawozdanie z działalności Referatu Fotografiki na czas od 1.01.46 do 31.01.46 r., Zespół: 
Ministerstwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 

33 Podana wartość oznacza liczbę sprzedanych biletów i nie uwzględnia gości honorowych. Spra-
wozdanie z działalności Referatu Fotografiki na czas od 1.01.46 do 31.01.46 r., Zespół: Mini-
sterstwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 

34 II Wystawa Fotografii Artystycznej, katalog, Stowarzyszenie Miłośników Fotografii, Poznań 1946. 
35 W wystawie uczestniczyli: Budziński Ludomir, Bułhak Jan, Garstka Witold, Jaraczewski Jerzy, 

Jasiak Czesław, Kosowicz Jerzy, Kitzmann Eugeniusz, Leszczyński Stefan, Maciejowski Wa-
cław, Maksymowicz Zenon, Myszkowski Maksymilian, Obrąpalscy Fortunata i Zygmunt, Pią-
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Znajdował się wśród nich także Jan Bułhak oraz jego indywidualny zestaw (95 
obrazów) zatytułowany „Warszawa dzisiejsza”. 

Z perspektywy czasu warto przypomnieć przebieg uroczystości, która odbyła się 
29 czerwca 1946 roku: po mszy w kościele św. Wojciecha na Skałce w Białej Sali 
Urzędu Wojewódzkiego odbyło się zebranie z udziałem między innymi naczelnika 
Wydziału Kultury i Sztuki U.W. Mariana Weigta, Jana Bułhaka i członków SMF. 
W toku obrad Witold Czarnecki zwrócił się do wszystkich z propozycją „mianowa-
nia prof. Jana Bułhaka Ojcem Fotografii Polskiej, co zebrani zaaprobowali jedno-
głośnie”36. Spotkanie zakończono wystosowaniem przez prezydium obrad „telegra-
mu hołdowniczego”37 do Ministra Kultury i Sztuki „ob. Kowalskiego” z za- 
pewnieniami „dołożenia wszelkich starań, by na tym [tj. fotograficznym] odcinku 
zrobić wszystko dla odrodzenia polskiej kultury narodowej”38. Następnie (w połu-
dnie) w salach Muzeum Wielkopolskiego otwarto wystawę, gdzie po przemowach 
orkiestra symfoniczna odegrała – inspirowaną fotografiami J. Bułhaka – Elegię 
fantastyczną39 skomponowaną przez dra Młodziejowskiego. Wystawę tę, po-
dobnie jak pierwszą, zwiedziło ok. 6 000 osób40. 

W opisywanym okresie do bardzo istotnych poznańskich dokonań należało 
powołanie pisma „Świat Fotografii”. Po raz pierwszy Szulc pisał o pracach 
wstępnych nad własnym wydawnictwem41 (miesięcznikiem) w lutym 1946 roku. 
Projekt ten zaczęto realizować42 w kwietniu, gdy powołano Kolegium Redak-
cyjne i określono termin wydania periodyku na maj–czerwiec. Ostatecznie, po 
obowiązkowej akceptacji Urzędu Kontroli Prasy, Widowisk i Publikacji43 
w Warszawie, pierwszy zeszyt pisma poświęconego sprawom fotografii użyt-
kowej i artystycznej ukazał się w sierpniu. Jego wydrukowanie stało się możliwe 

                                                 
tek Henryk, Poradowski Stefan, Szulc Marian, Stamm Marian, Steciuk Tomasz, Strumiński Je-
rzy, Śliwiński Witold, Węcławski Antoni Anatol i Wilak Karol. Ibidem. 

36 Nowak T.H., II wystawa poznańskich Miłośników Fotografii, „Głos Wielkopolski” z dn. 3 VII 
1946 r., s. 4. 

37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Według Jerzego Strumińskiego (Okręg Wielkopolski..., op. cit., s. 6) utwór nosił tytuł „Elegia 

fantastyczna na spalony dwór w Czombrowie”, który – zniszczony w czasie II wojny światowej- 
był prawdopodobnie pierwowzorem mickiewiczowskiego Soplicowa. 

40 Sprawozdanie Referatu Fotografiki za m. sierpień 1946 r., Zespół: Ministerstwo Kultury i Sztu-
ki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 

41 Sprawozdanie z działalności Referatu Fotografiki za czas od 1.02.46 do 28.02.46, Zespół: Urząd 
Wojewódzki Poznański 1945–1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 983. 

42 Sprawozdanie Referatu Fotografiki za czas od 1.04.46 do 30.04.46, Zespół: Ministerstwo Kultu-
ry i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 

43 Sprawozdanie Referatu Fotografiki za czas od 1.05.46–31.05.46, Zespół: Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 
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dzięki finansowemu wsparciu Mieczysława Szuby44, który był działaczem Sek-
cji Filmu Wąskotaśmowego i właścicielem poznańskiej firmy „Radiofilm”. 

W okresie zatrudnienia Szulca w poznańskim Referacie Fotografiki ukazały 
się trzy numery pisma, którego był Redaktorem naczelnym45. Początkowo (nr 1) 
w Kolegium redakcyjnym znajdowali się: Eugeniusz Kitzmann, Zygmunt Obrą-
palski, Stefan Poradowski i Jerzy Strumiński. Pracując nad kolejnym numerem, 
Obrąpalskiemu powierzono funkcję zastępcy redaktora i kierownika naukowego 
a do kolegium dokooptowano Zenona Maksymowicza. Kolejna zmiana46 nastąpiła 
podczas przygotowywania 3 zeszytu, który powstał bez udziału E. Kitzmanna.  

Poszczególne zeszyty pisma składały się ze stron tekstowych (nr 1–20, nr 2–
20 i nr 3–28), na których znaleźć można było różnorodne publikacje dotyczące 
fotografii jako sztuki, jej funkcjonowania w kulturze, technologii, a także infor-
macje na temat aktualnej sytuacji miłośników oraz analizy i oceny publikowa-
nych ilustracji. Autorami tekstów byli m.in.: Jan Bułhak47, Mikołaj Iliński48, Ze-
non Maksymowicz49, Jerzy Młodziejowski50, Zygmunt Obrąpalski51, Stefan 
Poradowski52, Jan Sunderland53, Jerzy Strumiński54, Marian Szulc55 i Zbigniew 
Wyszomirski56. Tematyce fotograficznej towarzyszyły mniej liczne wypowiedzi 
na temat filmu, do których należały między innymi artykuły Mieczysława Szuby 

                                                 
44 Rewanżując się za pomoc, Stowarzyszenie i Kolegium Redakcyjne zamieściło na łamach pisma 

stosowne podziękowanie. Patrz: [„Podziękowanie!”], „Świat Fotografii” 1946, nr 1, s. 20 nlb. 
45 Funkcję tę pełnił Szulc do zeszytu 24. Od nr 25 (luty 1952) pismo redagowało Kolegium. 
46 Opisany skład Komitetu redakcyjnego obowiązywał także w 4–5 numerze. Uzupełnił go następ-

nie Antoni Zdrojewski (z. 6). 
47 Np. Fotografia dla potrzeb krajoznawstwa i propagandy turystycznej, „Świat Fotografii” 1946, 

nr 1, s. 4 i Fotografia krajoznawcza jako zawód i jako służba społeczna, „Świat Fotografii” 
1946, nr 2, s. 1. 

48 Stan przedwojenny, obecny, oraz widoki rozwoju przemysłu fotochemicznego w Polsce, „Świat 
Fotografii” 1946, nr 2, s. 9. 

49 Nasze ilustracje, „Świat Fotografii” 1946, nr 1, s. 15; nr 2, s. 16 i Nasze reprodukcje, „Świat Fo-
tografii” 1946, nr 3, s. 20. 

50 Obiektyw pomnaża polska kulturę, Świat Fotografii” 1946, nr 3, s. 5. 
51 Co wolno fotografice?, „Świat Fotografii” 1945, nr 2, s. 4 i Moja technika pozytywowa, „Świat 

Fotografii” 1946, nr 3, s.17. 
52 O wywoływaczach i utrwalaczach, „Świat Fotografii” 1946, nr 1, s. 8. 
53 O sugestii promieniowania przedmiotów na obrazie, „Świat Fotografii” 1946, nr 3, s. 6. 
54 Powojenne trudności fotoamatora, „Świat Fotografii” 1946, nr 1, s. 8. 
55 II Wystawa Fotografii Artystycznej w Poznaniu, „Świat Fotografii” 1946, nr 2, s. 12. 
56 Fotografia barwna na nowych drogach, „Świat Fotografii” 1946, nr 1, s. 14. 
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(Narodziny X Muzy57, Muzyka w filmie58) czy Kazimierza Tomszy (Doniosła ro-
la filmu wąskotaśmowego59). 

W opisywanych zeszytach na ośmiokartowych wkładkach z papieru kredo-
wego umieszczano po 8 całostronicowych60 reprodukcji monochromatycznych. 
Ich jakość techniczna uległa zauważalnej poprawie od numeru 3, gdy ilustracje 
zaczęto wykonywać metodą rotograwiurową61. 

Przedstawione efekty ponad rocznej działalności Stowarzyszenia Miłośni-
ków Fotografii nie zostałyby zrealizowane, gdyby nie „opieka moralna”62 Szul-
ca, którą należy rozumieć, jako pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów 
w majestacie funkcji i urzędu. Jednym z nich, wynikającym z niemal całkowite-
go zniszczenia istniejącego przed 1939 rokiem polskiego przemysłu fotoche-
micznego63, był brak materiałów fotograficznych. Starając się rozwiązać tę kwe-
stię, Szulc w październiku 1945 roku nawiązał kontakt z krakowskimi firmami, 
które po zniżonych cenach oferowały utensylia fotograficzne i papier bromowy 
niezbędny do przygotowywanej pierwszej wystawy64. Ich częściowy zakup nastą-
pił podczas kolejnych wyjazdów65 w dniach 1–4 oraz 25–29 listopada tego roku. 

Po próbie uzyskania materiałów fotograficznych z UNRRA66, rzeczywistą 
możliwość rozwiązania kłopotów stworzył dopiero kontakt nawiązany podczas 
wycieczki członków Stowarzyszenia Miłośników Fotografii do Bydgoszczy, 
gdzie funkcjonowała jedyna niezniszczona w czasie wojny Fabryka Płyt, Błon 

                                                 
57 „Świat Fotografii” 1946, nr 1, s. 18. 
58 Muzyka w filmie, „Świat Fotografii” 1946, nr 2, s. 19. 
59 „Świat Fotografii” 1946, nr 1, s. 19. 
60 W zeszycie 3 jedna ze stron zawierała 4 reprodukcje ilustrujące artykuł J. Kosowicza W krainie 

bajki (s. 18). 
61 Sprawozdanie Referatu Fotografiki za miesiąc październik 1946 r., Zespół: Ministerstwo Kultu-

ry i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 
62 „Opieka moralna nad «Stowarzyszeniem Miłośników Fotografii» w Poznaniu” to jeden ze sta-
łych zwrotów umieszczanych w miesięcznych sprawozdaniach M. Szulca. 

63 Więcej na ten temat patrz: Iliński M., Stan przedwojenny, obecny oraz widoki rozwoju przemy-
słu fotochemicznego w Polsce, „Świat Fotografii” 1946, nr 2, s. 9. 

64 Sprawozdanie z wyjazdu do Krakowa (18.10.45. 25.10.45.), Zespół: Urząd Wojewódzki Po-
znański 1945-1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 998. 

65 Sprawozdanie z wyjazdu do Krakowa (1.11.45.–4.11.45.) oraz (25.11.45 – 29.11.45), Zespół: 
Urząd Wojewódzki Poznański 1945-1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 998. 

66 Sprawozdanie Referatu Fotografiki za czas od 1.IV.46-30.IV.46, Zespół: Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342 UNRRA (ang. United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Odbu-
dowy) zajmowała się po zakończeniu II wojny światowej pomocą najbardziej poszkodowanym 
krajom alianckim. Nowa encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1996, s. 671. 
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i Papierów Fotograficznych „Alfa”67. Jej dyrekcja „zgodziła się na stałe dostar-
czanie materiału fotograficznego” oraz „zaproponowała urządzenie propagan-
dowej wystawy fotograficznej na papierach «Alfa»”68. Oferta ta zmaterializowa-
ła się już w następnym miesiącu, gdy Szulc pojechał po odbiór zamówionego 
papieru w „formacie wystawowym”69, który – prawdopodobnie – wykorzystano 
do przygotowania ekspozycji z okazji rocznicy istnienia SMF. 

Dokumentacja starań podejmowanych w celu rozwiązania problemów mate-
riałowych wyraźnie wskazuje, że referent Szulc miał pod swą pieczą nie tylko 
ruch amatorski, ale także pracownie fotograficzne poznańskich instytucji, któ-
rych zaopatrzenie uważał za sprawę „pierwszej wagi”70. Dotyczyło to np. kon-
serwatora wojewódzkiego, Uniwersytetu Poznańskiego oraz Muzeum Wielko-
polskiego71.  

Analizując działania Szulca, zauważyć można, że jego zainteresowania tery-
torialnie wykraczały poza Poznań, a niekiedy nawet Wielkopolskę. Efektami 
pracy organizacyjnej „nad kołami fotograficznymi na prowincji”72 były powsta-
jące w 1945 roku Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Lesznie73, Śremie74 
i Wolsztynie75. W następnym roku działały ponadto: Sekcja amatorów fotogra-

                                                 
67 „Alfa” była jedną z pięciu działających przed 1939 rokiem fabryk materiałów fotograficznych. 

Pozostałe to: „Ero” (Poznań), „Foton” i „J. Franaszek” (Warszawa), „Orion” (Kielce). Iliński 
M., Stan przedwojenny..., op. cit., s. 9. 

68 Sprawozdanie z podróży służbowej do Bydgoszczy – dnia 18.05.1946 r., Zespół: Urząd Woje-
wódzki Poznański 1945–1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 998. W Sprawozdaniu 
Referatu Fotografiki za miesiąc czerwiec 1946 r. (Zespół: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ar-
chiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342) Szulc potwierdził przygotowanie wystawy ob-
jazdowej dla fabryki „Alfa”. 

69 Sprawozdanie z podróży służbowej do Bydgoszczy (8 VI 1946 do 9 VI 1946), Zespół: Urząd Wo-
jewódzki Poznański 1945–1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 998. 

70 Sprawozdanie Referatu Fotografiki za miesiąc październik 1946 r., Zespół: Urząd Wojewódzki 
Poznański 1945–1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 986. 

71 Sprawozdanie z podróży służbowej do Bydgoszczy w dniu 9.11.46, Zespół: Urząd Wojewódzki 
Poznański 1945–1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 998. 

72 Sprawozdanie Referatu Fotografiki na czas od 1.09–25.09.45, Zespół: Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 

73 Sprawozdanie z działalności Referatu Fotografiki za czas 15.06–10.07.45, Zespół: Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 

74 J.H., Ze Śremu, „Przegląd Wielkopolski” 1946, nr 5, s. 156. 
75 Sprawozdanie miesięczne, Wolsztyn 5.01.1946, Zespół: Urząd Wojewódzki Poznański 1945–

1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 983. 
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fii76 przy Uniwersytecie Powszechnym w Ostrowie, Koło Miłośników Fotogra-
fii77 w Kole i Stowarzyszenie Miłośników Fotografii w Gnieźnie78.  

W przypadku braku dorosłych miłośników fotografii, dyscyplinę tę propagowano 
w szkołach. Uczyniono tak w powiecie Koło, gdzie „rozpoczęto organizowanie Kółek 
Fotografów Amatorów wśród harcerstwa i młodzieży gimnazjalnej”79. 

Jak wcześniej wspomniałem, organizacyjna aktywność Szulca wykraczała poza 
obszar województwa, co potwierdza relacja z wyjazdu do Krakowa (październik 
1945 r.), gdzie udał się „celem wskrzeszenia życia fotografików”80. W dalszej części 
swego „Sprawozdania” autor deklarował: „Nad sprawą to czuwam”81. 

Zainteresowanie innymi ośrodkami fotograficznymi miało także wymiar 
ogólnopolski, czego dowodzą podjęte już we wrześniu 1945 roku starania o po-
wołanie krajowego „Związku Stowarzyszeń Miłośników Fotografii”. W tej 
sprawie Szulc wysłał pisma do wszystkich Urzędów Wojewódzkich, a do Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Administracji Publicznej 
statut do zatwierdzenia82. Dostępne informacje nie pozwalają na odtworzenie 

                                                 
76 Sprawozdanie Powiatowego Referatu Kultury i Sztuki w Ostrowie za czas od 1 do 31 maja 1946 r., 

Zespół: Urząd Wojewódzki Poznański 1945-1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 984. 
77 Sprawozdanie za czerwiec 1946 r., Zespół: Urząd Wojewódzki Poznański 1945–1950, Archi-

wum Państwowe w Poznaniu, sygn. 984. 
78 Wg informacji zawartej w Sprawozdaniu Referatu Kultury i Sztuki za miesiąc sierpień 1946 r. 

(Zespół: Urząd Wojewódzki Poznański 1945–1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 
985) Stowarzyszenie istniało, lecz w opisywanym okresie nie wykazywało działalności. 

79 Sprawozdanie za grudzień 1945 r., Zespół: Urząd Wojewódzki Poznański 1945–1950, Archi-
wum Państwowe w Poznaniu, sygn. 983. O efektach podjętej pracy (np. Kółku w Kłodawie) po-
informowano w Sprawozdaniu za styczeń 1946 r. (Zespół: tamże). 

80 Sprawozdanie z Referatu Fotografiki za czas od 26.09–31.10.1945, Zespół: Ministerstwo Kultu-
ry i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. Wg Sprawozdania Referatu Foto-
grafiki za czas od 1.09–25.09.45 (Zespół: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Archiwum Akt No-
wych w Warszawie, sygn. 342): „W Krakowie inicjatywa początkowa (luty b.r.) nie dała 
rezultatów pozytywnych a późniejsze usiłowania ob. Gardulskiego też nie doprowadziły jeszcze 
do zrealizowania stowarzyszenia. Dwukrotnie usiłowałem się porozumieć się z ob. Gardulskim, 
lecz nie zastałem go w domu”. 

81 Sprawozdanie z Referatu Fotografiki za czas od 26.09–31.10.1945, op. cit. 
82 Sprawozdanie z działalności Referatu Fotografiki za czas od 1.09–25.9.45, Zespół: Ministerstwo 

Kultury i Sztuki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 
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dalszych losów tej inicjatywy83, jednak późniejszy rozwój fotografii polskiej 
wskazuje, że nie weszła ona w tym czasie w życie84.  

Do tej samej kategorii działań zaliczyć można podjęcie starań o organizację 
Państwowego Archiwum Fotograficznego, co w listopadzie 1946 roku zostało 
opisane przez Szulca w memoriale85 skierowanym do Departamentu Plastyki 
Ministerstwa Kultury i Sztuki.  

Związek Mariana Szulca z Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu zakończył 
się z dniem 1 lutego 1947 roku, gdy podjął on pracę w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki. W ostatnim miesiącu pełnienia swych obowiązków (i funkcjonowania 
podległego Referatu) prowadził przygotowania do I Ogólnopolskiej Wystawy 
Fotografiki w Poznaniu oraz wydania 4. zeszytu „Świata Fotografii”. Zrealizo-
wał także „szereg (...) konferencji dla zapewnienia normalnej dalszej egzystencji 
życia fotografiki na terenie Wielkopolski”86. 

W uznaniu zasług Szulca dla poznańskiej fotografii, Walne Zebranie SMF, 
które odbyło się 16 marca 1947 roku, na wniosek Stefana Poradowskiego obda-
rzyło go godnością członka honorowego. Przyznając ją „za wybitne zasługi po-
łożone przy założeniu i organizowaniu stowarzyszenia i „Świata Fotografii”87, 
równocześnie nadal powierzono mu funkcję redaktora naczelnego88 tego pisma. 

Podsumowując: opisane wydarzenia wskazują, że powołanie w 1945 r. Refe-
ratu Fotografiki Urzędu Wojewódzkiego oraz powierzenie go Marianowi Szul-
cowi zapoczątkowało powojenny rozwój poznańskiego środowiska fotograficz-
nego. Założone przez niego Stowarzyszenie Miłośników Fotografii było 
pierwszą tego typu organizacją w ówczesnej Polsce. Dzięki oficjalnej egidzie 
Urzędu Wojewódzkiego możliwe było następnie skuteczne podejmowanie dzia-
łań statutowych: organizacja zebrań, prowadzenie wykładów i kursów samo-

                                                 
83 Koncepcję tę Szulc próbował prawdopodobnie zrealizować kilka miesięcy później, gdy w Spra-

wozdaniu Referatu Fotografiki za miesiąc lipiec 1946 r. (Zespół: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342) stwierdził: „Starania wstępne nad stworze-
niem centralnego ośrodka (na większą skalę) fotografiki w Poznaniu”. 

84 Inicjatywa Szulca zbieżna była z późniejszym – być może niezależnym – powołaniem 1 I 1949 
roku Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, które było przejawem państwowego centralizmu 
i dążenia do kontroli różnych dziedzin życia. 

85 Sprawozdanie Referatu Fotografiki za m. listopad 1946 r., Zespół: Ministerstwo Kultury i Sztu-
ki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 342. 

86 Sprawozdanie Referatu Fotografiki za miesiąc styczeń 1947 r., Zespół: Urząd Wojewódzki Po-
znański 1945–1950, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 1005. 

87 Z życia organizacyjnego, Świat Fotografii” 1947, nr 6, s. 29. 
88 Wraz z Szulcem w redakcji znaleźli się: Zygmunt Obrąpalski (z-ca redaktora naczelnego i kie-

rownik naukowy) oraz Jerzy Strumiński i Zenon Maksymowicz (członkowie redakcji). Kierow-
nikiem administracji został Włodzimierz Noakowski. Z życia organizacyjnego, „Świat Fotogra-
fii” 1947, nr 6, s. 29. 
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kształceniowych, przygotowanie dwóch wystaw oraz powołanie pierwszego 
powojennego czasopisma fachowego „Świat Fotografii”. 

Działalność Referatu Fotografiki stanowiła także katalizator rozwoju życia 
fotograficznego dla całego województwa, dzięki czemu powstawały kolejne or-
ganizacje, a wraz z nimi wzrastała w regionie liczba osób zainteresowanych tą 
dyscypliną sztuki. W późniejszym okresie zaowocowało to zmianami jakościo-
wymi, które sprawiły, że np. stało się możliwe powołanie w Poznaniu Delegatu-
ry, a następnie Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików. Dynamiczna 
działalność ich członków sprawiła wzrost rangi środowiska i uznania wobec fo-
tografii, która zaakceptowana została – w wymiarze akademickim – jako me-
dium równoprawne z innymi dyscyplinami sztuk pięknych. 
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Fotografia w warsztacie ilustratora 

Podstawowym elementem warsztatu współczesnych projektantów jest od 
kilkunastu lat komputer wyposażony w urządzenia peryferyjne (skaner, kamera 
i aparat cyfrowy) i specjalistyczne programy graficzne, które pozwalają na przy-
gotowanie publikacji do druku. Powszechność wykorzystywania w nich fotogra-
fii sprawia, że za istotne uznałam zainteresowanie się przeszłością, by przypo-
mnieć, jak w następnych latach po pojawieniu się w 1839 roku zaczęto ją 
wykorzystywać jako materiał ilustracyjny. Powstające utwory plastyczne, bar-
dziej lub mniej swobodnie interpretujące tekst dzieła literackiego, naukowego 
lub informacji prasowej, stanowią nie tylko jego dekorację, ale uprzystępniają 
treść często aktywizując wyobraźnię czytelnika. Ilustracja taka, to – jak podaje 
Janina Wiercińska – obok fotografii, również reprodukcja fotochemiczna lub 
fotomontaż1.  

Wykorzystanie fotografii w różnorodnych wydawnictwach możliwe stało się 
dzięki kolejnym wynalazkom z zakresu technologii drukarstwa. Pierwszy z nich 
wiąże się z nazwiskiem Langtona (1851–1852, Manchester), który przeniósł fo-
tografię na klocek drewniany, co stało się zapowiedzią nowego kierunku w ilu-
stratorstwie. Zaletą tej metody2, zrywającej ze stosowaną tradycyjną techniką 
drzeworytniczą, była możliwość szybkiego otrzymywania wiernej, dowolnej 
wielkości, w odwróconym układzie i bez śladów zniszczeń, kopii obrazu. 
                                                 
1 Wiercińska J., Współczesne drukarstwo i grafika książkowa. Mały słownik encyklopedyczny, 

Wrocław 1982, s. 111. 
2 Nowa metoda ułatwiała pracę rzemieślnikom, którzy na pokryte emulsją światłoczułą płyty 

drewniane przykładali negatyw sfotografowanego obrazu i drogą naświetlania oraz wywoływa-
nia (podobnie jak obraz negatywu fotograficznego na papier) otrzymywali rysunki. Następnie 
ręczne rycie drewnianych klocków pozwoliło na uzyskanie odbitek będących kopiami orygina-
łów. Wg: Peters S., Ilustracja prasowa, Kraków 1960, s. 26. 
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Kolejny wynalazek miał miejsce w roku 18803 i polegał – przy zachowaniu 
wcześniejszej technologii – na zamianie płyty drewnianej na metalową. Stoso-
wany do tej pory proces ręcznej obróbki płyty, na którą naniesiona została foto-
grafia, odgrywał rolę prekursorską na drodze do uzyskania w przyszłości ilustra-
cji fotochemicznej, operującej kreskową kliszą cynkową. 

W omawianym okresie, a więc w latach 1850–1880, fotografia jako ilustra-
cja mogła ukazywać się w postaci rysunkowej, wykorzystującej dwa walory: 
czarną linię na białym tle4. 

Następne zmiany technologiczne wiążą się z rokiem 1881, w którym zaczęto 
uzyskiwać w druku efekty światłocieniowe. Do ich otrzymania służyły gęściej 
lub rzadziej rozmieszczone punkty powstające dzięki zastosowaniu kliszy siat-
kowej. Sposób ten opracowany został przez niemieckiego miedziorytnika Geor-
ga Meissenbacha i istotną rolę pełnił w nim wynaleziony tzw. raster5, który dał 
możliwość nadania reprodukcjom wartości autentyzmu. 

Z czasem proces technologiczny wzbogacony został przez technikę druku 
płaskiego, do którego wykonywane były negatywy sfotografowanych orygina-
łów. Światłodruk6, nazywany niekiedy heliografią lub fototypią, jest techniką 
druku bezrastrowego, który pozwala osiągnąć wysoką jakość koloru i szczegó-
łów reprodukowanych obrazów. Walory te sprawiły, że przeznaczony był głów-
nie do druku widokówek i ilustracji (nie wykorzystywano go do powielania tek-
stów). 

Kolejną zmianę w poligrafii przyniosła technika druku płaskiego pośredniego7 
zwana offsetem8, w której wykorzystuje się płytę metalową pokrytą warstwą świa-

                                                 
3 Modyfikacja technologii pozwoliła żmudną czynność ręcznej pracy drzeworytnika (wycinania 

rylcem), zastąpić kwasem, który trawił niezabezpieczone fragmenty płyty metalowej (np. mie-
dzianej). Ibidem, s. 26. 

4 Banach A., O ilustracji, Kraków 1950, s. 126. W artykule pominięte zostały zagadnienia druku 
barwnego, choć już w 1861 r. J.C. Maxwell wskazał metodę polegającą na zastosowaniu trzech 
negatywów naświetlonych metodą fotograficzną przez odpowiednie filtry optyczne. Zagadnie-
nie to ma charakter drugorzędny wobec podjętego tematu. 

5  Raster (przyrząd składający się z dwu sklejonych tafli płytek szklanych, z wygrawerowaną na ich 
powierzchniach siatką niewidocznych gołym okiem linii pionowych i poziomych) spowodował 
rozbicie tonów i półtonów na tysiące kropek, co w konsekwencji pozwoliło osiągnąć w druku efekt 
zbliżony do oryginalnej fotografii. Peters S., Ilustracja prasowa, Kraków 1960, s. 30. 

6 W światłodruku obok negatywu zdjęcia, w procesie kopiowania znaczącą rolę odgrywa chromoże-
latyna, która podczas naświetlania zostaje w poszczególnych partiach zahartowana (przyjmuje du-
żo farby – odpowiada za ciemne partie obrazu) lub częściowo zgarbowana (przyjmuje mniej farby 
– odpowiada za przejściowe gradacje tonów kolorystycznych ilustracji), natomiast we fragmentach 
nienaświetlonych daje się wypłukać i nie przyjmuje farby, tym samym dając w druku efekt jasnych 
płaszczyzn. Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987, s.185. 

7 Trzaska F., op. cit., s. 177. 
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tłoczułą. Nowa metoda przyczyniła się do ułatwienia i przyśpieszenia pracy przy 
powielaniu obrazów z kliszy ilustracyjnej, a także pozwoliła osiągnąć wysoki sto-
pień wierności kopii wobec oryginału. Uzyskana jakość dała podstawy do prześci-
gania się w pomysłach wykorzystywania nowych możliwości przez wydawców. 
W efekcie fotograficzna ilustracja upowszechniła się w książkach naukowych, en-
cyklopediach, wydawnictwach albumowych i podręcznikach szkolnych. Zaczęła 
być również wykorzystywana w prasie, a także literaturze pięknej. 

Dzięki opisanym wyżej technologiom fotografia stała się składnikiem różno-
rodnych publikacji, m.in. wielkonakładowej prasy. Najpierw, od ok. 1850 roku, 
stosowane były ilustracje graficzne zaopatrzone podpisem „według dagerotypu”, 
czyli wykonane w oparciu o fotografię i posiadające cechy rysunku. Jak podaje 
Stanisław Peters, data ukazania się pierwszej „fotografii w prasie w postaci tzw. 
siatki jest sporna. Wymienia się bez pełnego przekonania numer gazety „New 
York Daily Graphic” z r. 1880, w którym reprodukowano niezbyt ciekawe (...) 
zdjęcie”9 o błahej treści10. W chwili obecnej, ze względu na zastosowany sposób 
powielania, nabrało ono szczególnej wartości historycznej. 

Użycie kliszy siatkowej do reprodukowania fotografii przez dwadzieścia ko-
lejnych lat nie wpłynęło na upowszechnienie się w prasie zdjęć w postaci tonal-
nej. Ta zaskakująca sytuacja spowodowana była sceptycyzmem wydawców, któ-
rzy obawiali się negatywnej opinii czytelników przyzwyczajonych do ilustracji 
kreskowej. W późniejszym okresie zauważyć można, że w prasie, obok trady-
cyjnych – rejestrujących rzeczywistość – zdjęć, ukazywały się fotografie kre-
acyjne, obrazujące treść za pomocą układu żywych postaci. Na przykład do 
opowiadania (później wydrukowanego jako książka) Pani Dulska przed sądem 
Gabrieli Zapolskiej zamieszczonego w 1908 r. w czasopiśmie „Świat” aktorzy 
Teatru Małego na zamówienie wydawcy zobrazowali sceny ilustrujące treść no-
weli11. Inna ilustracja z tego pisma jest pewnego rodzaju reklamą polskiego 
przemysłu kosmetycznego. Zarówno tekst będący dialogiem sprzedawcy z klien-
tami, jak i zdjęcie uwiarygodniające to wydarzenie, mają za zadanie przekonać 
czytelnika o wysokiej jakości prezentowanych produktów (fot.1). 
                                                 
8 Reprodukowany obraz kopiuje się na nią „metodą fotochemiczną (fotooffset) lub elektrostatycz-

ną (kserografia); elementom drukującym formy nadaje się właściwości oleofilne, a elementom 
niedrukującym właściwości hydrofilne”. Pierwsze z nich przyjmują farbę, drugie zaś tylko wo-
dę. W tej technologii farba drukarska przenoszona jest z formy drukowej np. na papier za po-
średnictwem pokrytego warstwą gumy cylindra. Przygotowalnia offsetowa posługuje się foto-
graficznymi aparatami reprodukcyjnymi: wertykalnymi (pionowymi) i horyzontalnymi 
(poziomymi). Encyklopedia powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1975, s. 350. 

9 Peters S., op. cit., s. 30. 
10 Zdjęcie przedstawiało miejscowość leżącą w okręgu Nowego Jorku. 
11 Komza M., Powieść ilustrowana fotografiami, [w:] Sztuka książki. Historia, teoria, praktyka, 

red. Komza M., Wrocław 2003, s. 62–63. 
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Ciekawym przykładem takiej inscenizacji może być także kolejna ilustracja 
zamieszczona w czasopiśmie „Świat” z 1913 roku przedstawiająca kobietę 
i mężczyznę, którzy stojąc naprzeciw siebie, mimiką i gestem oddają napięcie 
chwili. Zdjęcie zaopatrzone jest w podpis „Powiedz tak, albo nie!”12 

Zasadnicza zmiana stosunku do ilustracji nastąpiła dopiero w pierwszym 
ćwierćwieczu XX wieku, gdy wydawcy zainteresowali się podnoszeniem atrak-
cyjności szaty graficznej czasopism, by zdobyć jak najliczniejsze grono odbior-
ców. W konsekwencji nastąpił pod koniec lat trzydziestych bujny rozkwit tego 
typu wydawnictw, a także zauważalny stał się zwrot w rozwoju fotografii pra-
sowej pełniącej funkcję ilustracji13. Istotną rolę w tym zakresie spełnił fotomon-
taż. Szczególnie przyczyniła się do tego działalność dadaistów i surrealistów, 
którzy w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku wykorzystywali w swoim 
warsztacie artystycznym różne materiały, m.in. fotografie i ich fragmenty, które 
symultanicznie zestawione w jedną kompozycję wykorzystywane były jako ilu-
stracje. Jak pisze Stanisław Peters najdawniejszy ich typ „miał na celu bawienie 
czytelnika”14, z czasem jednak rozszerzył się zakres ich oddziaływań, by w kon-
sekwencji wzmocnić i usprawnić odbiorcy przekaz różnorodnych treści. 

Znaczącymi autorami fotomontaży prasowych w Polsce byli: Mieczysław Ber-
man, Janusz Maria Brzeski, Władysław Daszewski, Kazimierz Podsadecki15 (fot.2), 
Mieczysław Szczuka, Stefan Themerson. Tworzone przez nich kompozycje, w zasa-
dzie o komercyjnym i utylitarnym charakterze, nie tylko ilustrowały wydarzenia (np. 
wielki konkurs lotniczy, o czym informację zamieszczono w „Kuźni Młodych”16) czy 
służyły reklamie, ale i bywały narzędziem walki politycznej17. 

Całe spektrum omówionych rozwiązań stosowane jest we współczesnej pra-
sie, co powoduje, że są one jej niezbywalnym elementem kształtującym wizeru-
nek pisma, a także liczebność czytelników i... zyski wydawców. 

Technologie pozwalające stosować fotograficzne ilustracje w publikacjach 
wielkonakładowych stwarzały analogiczne możliwości w przypadku druków 
zwartych. Interesującym, i odmiennym rozwiązaniem, były umieszczane 
w książkach wklejki – oryginalne zdjęcia, co było zgodne z potrzebami XIX 

                                                 
12 „Świat” 1913, nr 32, s. 16. 
13 Komza M., op. cit., s. 30–32. 
14 Peters S., op. cit., s.223. 
15 Fotomontaż Człowiek w mieście przyszłości K. Podsadeckiego zamieszczony został w: „Na Sze-

rokim Świecie” 1931, nr 13, cyt. za: Fotomontaż polski w XX- leciu międzywojennym, red. Jan-
czewski M., Warszawa 2003, s. 28. 

16 Fotomontaż „Wielki konkurs lotniczy” S. Kraszewskiego i S. Tumiłowicza, [w:] „Kuźnia Mło-
dych” 1934, nr 9, s. 16. 

17 Czekalski S., Wizualna manipulacja: fotomontaż polityczny, [w:] Fotomontaż polski..., op. cit., 
s.10–16. 



 Fotografia w warsztacie ilustratora 105 

wiecznego odbiorcy, oczekującego realistycznego odzwierciedlenia treści lite-
rackich. I tak, obok luksusowych wydań albumów malarstwa ze znaczących ga-
lerii, na rynku wydawniczym ukazały się książki z fotografiami scen nawiązują-
cych do treści. W aranżowanych układach postaci brali udział zarówno aktorzy 
zawodowi, jak i amatorzy18. Jak pisze Małgorzata Komza, najbardziej znanymi 
i wysoko ocenionymi przykładami takich oryginalnych inscenizowanych ilustra-
cji były prace Julii Margaret Cameron, wybitnej postaci w dziejach wiktoriań-
skiej fotografii. Była ona autorką kompozycji alegorycznych ilustrujących po-
ematy Alfreda Tennysona, które wydane były w dwu tomach: pierwszy z 1874 r. 
zawierał Idylle królewskie (12 fotografii), a drugi z portretami bohaterów (król 
Artur, mnich) wydany został rok później19. 

Dziewięć lat później w Rosji petersburski fotograf Konstanty Szapiro utrwa-
lił i wydał w 1883 roku w formie albumu 29 fotografii ilustrujących tekst Pa-
miętników szaleńca Mikołaja Gogola20. 

Podobne publikacje (z wklejkami oryginalnych fotografii21) zdobiły zdjęcia 
nie tylko przedstawiające układy postaci, portrety, ale również krajobrazy oraz 
sceny rodzajowe we wnętrzach i plenerze. Koszty wydania tego typu opracowań 
sprawiały, że należy je zaliczyć do luksusowych i elitarnych, trudno dostępnych 
dla szerszego grona odbiorców. 

W Polsce również wydano książki, w których ilustracje nawiązywały cha-
rakterem do zdjęć z albumów teatralnych22. Przykładem może być Zaczarowane 
koło Lucjana Rydla z 1902 r., w którym fotografie żywych obrazów zestawio-
nych z ucharakteryzowanych postaci ilustrują całe sceny, np. rozmowę wojewo-
dzianki z wojewodą (fot. 3) i portrety bohaterów, np. wizerunek Kusego. 

Ten krótki epizod w życiu książki ilustrowanej znajdował wśród współcze-
snych zagorzałych odbiorców, którym potrzeba obcowania ze światem znanym 
i nie znanym, jaki powoływała do życia ówczesna fotografia, nakazywał wyba-
czać jej techniczną niedoskonałość wymagającą korekt i retuszu23. 

                                                 
18 Komza M., op. cit., s. 51. 
19 Ibidem, s. 51–52. 
20 Ibidem, s. 52–53. 
21 Wg badaczy między rokiem 1844 a 1875 w Anglii opublikowano ok. 450 tych luksusowych 

edycji. Mniej ukazało się w innych krajach np. Francji, Rosji i Polsce. Ibidem, s. 53–62. 
22 Rydel L., Zaczarowane koło, Kraków 1902. Ibidem s. 64. 
23 Ibidem, s. 54–60. 
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Konwencja ilustracji powstałych poprzez aranżowanie sytuacji z udziałem 
ludzi była także stosowana w dużych nakładach książek. Możliwe to było dzięki 
znanej od 1881 roku technologii drukarskiej wykorzystującej raster ułatwiający 
wielowalorowe reprodukowanie zdjęć. 

Podobne jak w przypadku czasopism, istotną zmianę w zastosowaniu foto-
grafii w ilustracji przyniosły – w aspekcie estetycznym – lata dwudzieste i trzy-
dzieste XX wieku. Wprowadzono wtedy do książek nowe rozwiązanie ilustra-
cyjne w postaci fotomontaży zaliczanych do sztuki masowej, lokującej się 
„między fotografią, grafiką i filmem”24, które pozwalały budować świat niereal-
ny z elementów istniejących w rzeczywistości. Przykładem takich rozwiązań 
mogą być wykonane przez Władysława Daszewskiego fotomontażowe ilustracje 
do poematu Antoniego Słonimskiego Oko w oko25. 

Powyższe doświadczenia przeniesiono na książki adresowane do odbiorców 
należących do różnych kategorii wiekowych. Były to m.in. podręczniki26, czy-
tanki27 i elementarze28, które coraz częściej i liczniej były wzbogacane – obok 
tradycyjnych ilustracji – fotografiami. 

Opisane wcześniej osiągnięcia awangardy artystycznej, aktywnej przed 1939 
rokiem, wykorzystane zostały także po zakończeniu II wojny światowej. Cieka-
wych przykładów dostarcza literatura dla najmłodszych, która ilustrowana jest 
fotografiami i kolażami, gdzie fragmenty zdjęć zostały wkomponowane przez 
ilustratorów w układ kresek i plam barwnych obrazujących wydarzenia opisane 
w utworze literackim. Po takie rozwiązania, które w tym samym czasie bliskie 
były twórcom polskiej szkoły plakatu, sięgali i sięgają w swojej twórczości kie-
rowanej do najmłodszego odbiorcy tacy ilustratorzy, jak: Iwona Cała29, Barbara 
Gawdzik30, Janina Krzemińska31, Wanda Orlińska32, Ewa Pokłewska33, Jerzy 

                                                 
24 Morawińska A., Fotomontaż, [w:] Fotomontaż polski w XX-leciu międzywojennym, Warszawa 

2003, s. 3. 
25 Za: Reichenstejnówna O., Sztuka ilustracyjna książki, Lwów 1929, s. nlb. 
26 Np. Czarnecki J., Szablowski J., Tatuch S., Podręcznik do nauki kaligrafii dla użytku szkolnego 

i domowego, Lwów 1904, s.22 i Dyakowski B., Przyroda dla oddziału V szkół powszechnych, 
Warszawa 1927, gdzie obok licznych rysunków wykorzystano fotografie. 

27 Np. Żebrok J., Nasze czytanki dla piątego roku szkolnego szkół powszechnych, wyd. II, Bytom 
1929, gdzie użyto 9 fotografii. 

28 Np. Buzek K., Elementarz, Cieszyn 1924. 
29 Piątkowska R., Nie ma nudnych dni, Warszawa 2005. 
30 Załucki M., Dziwne przygody płynącej wody, Kraków 1963.  
31 Sztaudynger J., Narodziny obłoczka, Warszawa 1965. 
32 Śliwiak T., A śnieżek prószy..., Warszawa 1969. 
33 Aboff M., Nie lubię łaskotek, Gdańsk 2004. 
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Srokowski34, Teresa Stankiewicz35, Stanisław Zamecznik36, autorka i ilustratorka 
książki Kolorowe kłopoty Bimali Horska37 i inni. 

Na polskim rynku wydawniczym od wielu lat ukazują się również książki dla 
dzieci opatrzone zdjęciami z planów filmów fabularnych38 oraz animowanych39. 

Reasumując: fotografia należy do śladów działalności człowieka, który od 
momentu pojawienia się i upowszechnienia, zajął ważne miejsce zarówno 
w prasie, jak i literaturze pięknej, naukowej czy popularnonaukowej, jako ilu-
stracja – nośnik informacji utrwalający fakty, rejestrujący świat rzeczywisty oraz 
uprzystępniający rzeczy znane czy wychodzące poza możliwości percepcyjne 
wzroku. Stało się tak, ponieważ – jak pisał Andrzej Banach – istniała „potrzeba 
ilustracji dokładnej i wiernej, a więc reprodukcyjnej, a nie artystycznej oraz 
szybkiej, to znaczy aktualnej, zawsze nadążającej za wiadomością chwili (...)”40. 
Sprostanie tym oczekiwaniom możliwe stało się właśnie dzięki fotografii oraz 
wynalazkom z zakresu technologii drukarstwa, będącymi wynikiem trwającego 
w XIX w. postępu technicznego. Nowa, fotochemiczna metoda powielania obra-
zów, tak różna od stosowanych wcześniej manualnych technik graficznych 
(drzeworytów, miedziorytów czy stalorytów), nie sprzyjała powstaniu ilustracji 
będących oryginałami dzieł sztuki, czy też – w przypadku niższego poziomu ar-
tystycznego – przynajmniej „oryginałami twórczości osobistej”41. Pozwoliła za 
to na produkcję, w której mogła być realizowana zasada: szybko, dużo i dokład-
nie. Właśnie wierność wobec rzeczywistości umożliwiła powstanie ilustracji, 
która – jak pisze Andrzej Banach – stała się „fotografią zdarzeń ze świata” czy 
też „posłańcem wartości przedmiotu odtwórczego”42. 

Środki oddziaływania na czytelnika w znacznym stopniu poszerzyła działal-
ność artystów awangardowych zainteresowanych utylitarnością sztuki. Stosowa-
na przez nich technika fotomontażu pozwalała na symultaniczne wiązanie róż-
nych obrazów na jednej płaszczyźnie. Metoda ta zyskała we współczesnej 
rzeczywistości nowe możliwości wynikające z zastosowania komputerów, dzię-

                                                 
34 Wyszomirski M., Przygody tylko przygody, Wrocław 1971. 
35 Brzechwa J., Król i błazen, Kraków 1959. 
36 Brzechwa J., Tańcowała igła z nitką, Warszawa 1959. 
37 Horska B., Kolorowe kłopoty, Warszawa 1964. 
38 Gwiezdne wojny. Mroczne widmo, część I, na podstawie scenariusza George’a Lucasa, Warsza-

wa 1999. 
39 Seria książeczek pt. Bajka filmowa opracowanych na podstawie filmów radzieckich z wytwórni 

„Sojuzmultfilm”: Dziewczynka i niedźwiedź, 1986; Zajączek i mucha, 1987; Księga dżungli, 
1989; Strach ma wielkie oczy, 1990. 

40 Banach A., op. cit., s. 123. 
41 Banach A., op. cit., s. 124. 
42 Ibidem, s.124. 
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ki którym możliwa stała się kreacja obrazów technicznych będących odległą od 
rzeczywistości projekcją wizji.  

Równocześnie należy zaznaczyć, że nowe technologie nie oznaczają zarzu-
cenia tradycyjnego obrazu fotograficznego, który nabrał cech klasycznych. 
Dzięki temu oryginały zdjęć obecne są dzisiaj np. w wydaniach o małym nakła-
dzie, które należą do gatunku książki artystycznej. Przykładem takiego zastoso-
wania jest tomik poezji Haliny Poświatowskiej Ogień zielonych księżyców43 
(Koszalin 1993). 
 

                                                 
43 Publikacja ukazała się w nakładzie 359 egz. i wydano ją na papierze czerpanym pochodzącym 

z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Całość oprawiona jest w jedwab naturalny i za-
wiera 6 czarno-białych i 5 barwnych fotografii. 



Fot. 1

L. Rydel, Zaczarowane koło, Kraków 1902, s. 127.



Fot. 2

„Świat” 1913, nr 25, s. 26.
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Fotografia nieprofesjonalna – przeszłość czy przyszłość 

Czym w dzisiejszych czasach jest fotografia amatorska. Jak określić to zja-
wisko. Historycy i teoretycy fotografii mają różne spojrzenie na definicję tego 
zagadnienia, a właściwie jej nieprecyzyjność. Próby bliższego określenia czym 
jest fotografia amatorska budziły i budzą różne namiętności i spory. 

Historycznie ujmując, obok zawodowych warsztatów fotograficznych, foto-
grafię amatorską od chwili jej powstania, uprawiali ludzie stosunkowo majętni, 
dysponujący odpowiednia wiedzą i czasem wolnym. Z tej grupy wywodzili się 
najwybitniejsi fotograficy dając zręby fotografii artystycznej.  

Rozwój przemysłu fotograficznego, dostępność usług oraz wzrastająca popu-
larność aparatu fotograficznego sprawiła zaistnienie wielu okazji do wykonywa-
nia zdjęć. Każda chwila była fotografowana, stwarzając syntetyczny obraz 
współczesnego człowieka. Tą fotografią popularną zajmowała się najszersza 
grupa fotografujących – posiadaczy aparatów fotograficznych. Oni wykorzysty-
wali go najczęściej, rejestrując uroczystości rodzinne czy wspomnienia waka-
cyjne. Dla przedstawicieli tej grupy fotografujących przeznaczone były poradni-
ki i rubryki specjalistyczne w prasie tygodniowej. 

Wyższy stopień zainteresowań stanowiła fotografia amatorska. Fotoamato-
rzy prócz aparatów fotograficznych posiadali także sprzęt ciemniowy. Sami do-
konywali obróbki materiałów fotograficznych. Osiągali liczne sukcesy w róż-
nych dziedzinach fotografii. Z tej grupy powstały towarzystwa i stowarzyszenia 
fotograficzne. Taki stan rzeczy funkcjonował do 1939 roku (oczywiście 
w umownym uproszczeniu). 

Zmiany społeczno-polityczne w okresie powojennym sprowadziły do ama-
torską działalność fotograficzną do realizacji zadań wynikających z zabezpie-
czenia czasu wolnego po pracy. Powstawały kółka zainteresowań, w tym foto-
graficzne. Tworzono je przy zakładach pracy, szkołach, domach kultury. Szybko 
okazało się jednak, że wśród zainteresowanych uczestników zajęć znajdowali się 
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ludzie o szerszych ambicjach artystycznych. Powstają kluby i towarzystwa foto-
graficzne zrzeszające ambitnych fotoamatorów, z których często wyłaniają się wy-
bitne sylwetki artystyczne. Równocześnie na rynku zaczyna pojawiać się coraz wię-
cej prostych aparatów fotograficznych pozwalających na uprawianie ogólnie pojętej 
fotografii rodzinnej i pamiątkowej. Była to fotografia czarno-biała. 

Ten stan trwał do momentu wprowadzenia na polski rynek aparatu kompak-
towego, taniej błony barwnej oraz minilabów do szybkiej obróbki materiału ne-
gatywowego i wykonywania odbitek o standartowych formatach. Był to począ-
tek lat 80. Dostępność sprzętu, materiałów fotograficznych oraz szybka obróbka 
przy niskiej cenie zmieniają obraz rynku fotograficznego. I wreszcie dalszy roz-
wój technologiczny – wprowadzenie aparaty cyfrowego. 

Nieograniczony dostęp do sprzętu fotograficznego i usług w postaci pełnej 
obróbki laboratoryjnej zaczyna lawinowo zmieniać strukturę osób zajmujących 
się fotografią. Analizując to zagadnienie, należy zwrócić uwagę na największą 
grupę osób uprawiających fotografię masową. Fotografuje się wszystko. Każda 
sekunda zostaje zarejestrowana. Powstają miliardy zdjęć. Zatrzymują w kadrze 
pełne życie codzienne człowieka. I na tym etapie zatrzymuje się rozwój zaintere-
sowania fotografią. 

Grupa miłośników fotografii o bardziej rozwiniętych zainteresowaniach, 
bardziej estetyzujących, namiętnie fotografuje, zasypując wszystkich dookoła 
setkami nienagannie technicznie zrobionych zdjęć przyrody, egzotycznych kra-
jobrazów czy twarzy. Prezentuje ona pewien mechanizm łączenia ciągle funk-
cjonujących XIX-wiecznych estetyk z supernowoczesnym zapleczem technolo-
gicznym. Próbuje ciągle tworzyć jakiś własny system ocen, preferencji, 
klasyfikacji, dający pole szerokiej gamie działań. Staje się ona ruchem konser-
watywnym mimo dużej prężności i zaangażowania. Można ich nazwać epigo-
nami amatorskiej fotografii XX wieku. 

Próby własnej ekspresji, często bardzo udanej, to wynik działań twórczych 
stosunkowo niewielkiej grupy ambitnych nieprofesjonalnych twórców. Zrywa-
nie z pewnymi kanonami estetycznymi, kompozycyjnymi, próby kształtowania 
nowej, własnej rzeczywistości, pokazują bardzo ciekawe zjawiska tej nieprofe-
sjonalnej fotografii. Są to działania, często udane, tworzenia nowych jakże za-
skakujących form wizualnych. Spotykana jest tutaj także pewna rozpiętość pod-
staw twórczych, nie pozbawionych pewnych determinacji w posługiwaniu się 
medium, jakim jest fotografia. 

W świetle pewnego skrótu myślowego, pokazującego rozumienie fotografii 
uprawianej dla przyjemności, poza pracą zawodową, można stwierdzić, że dzia-
łania fotografii nieprofesjonalnej na tle dzisiejszego stanu technologii wpisały 
się już w szeroki pejzaż kultury. Pokazują pewne procesy pozazawodowych za-
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interesowań z jednej strony, a poszukiwań twórczych, wewnętrznych rozterek 
i zmagań dających odwieczne spełnienie marzeń o sztuce. 
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Polska fotografia artystyczna na łamach wiedeńskiego 
miesięcznika „Die Galerie” (1933–1939) 

Wiedeński miesięcznik „Die Galerie”, poświęcony fotografii artystycznej 
o zasięgu europejskim1 wydawany od marca 1933 do grudnia 1939 roku, od sa-
mego początku cieszył się zainteresowaniem w polskim środowisku fotograficz-
nym. Wśród stałych korespondentów edycji niemieckojęzycznej pisma2 (od nr 6) 
znaleźli się: Władysław Góral (Kraków), Harry N. Matejko (Piotrków) oraz 
dr Antoni Marian Wieczorek (Zakopane). Wraz z ukazywaniem się kolejnych 
numerów pisma systematycznie dołączali inni polscy korespondenci: (od nr 7) 
Adolf Serog (Cieszyn), K. Walter (Grudziądz) oraz Rudolf Kürbitz (Łódź); póź-
niej Jan Bułhak (Wilno) i Tadeusz Cyprian (Poznań) (od nr 8); Władysław 
Miedniak (Katowice) i Konrad Hoffmann (Poznań) (od nr 10); Edward Olsza-
niecki (Lwów; od nr 11/1934), Josef Landowski (Toruń; od marca – 1/1934) 
oraz inż. Henryk Szylit (Warszawa; nr 8/1935). 

Na łamach pisma publikowali swoje materiały wybitni polscy fotografowie 
lat 30. ubiegłego stulecia. W cyklu „Wie urteilt Europa über die Kleinkamera?” 
poświęconemu fotografii małoobrazkowej wypowiadali się Edward Czerny 
z Bitkowa3 oraz – w artykule Das Maschinengewehr und die schöne Kunst – 
dr Antoni M. Wieczorek z Zakopanego4. W tekście Die Zweitnegativmetode, 
                                                 
1 W różnym okresie redakcje także w Worcester, Kopenhadze, Budapeszcie, Turynie, Kownie, 

w Jugosławii, Holandii i Japonii. 
2 Ukazywało się równolegle kilka edycji językowych, różniących się zawartością. W zbiorach pol-

skich (Instytut Sztuki PAN) znajduje się głównie wersja niemieckojęzyczna, będąca zapewne 
własnością zakopiańskiego artysty dra Antoniego M. Wieczorka. 

3 Zeszyt 10 z grudnia 1933 r., s. 87 
4 Nr 12 z lutego 1934 r., s. 107–109. Polska wersja: Karabin maszynowy i sztuka piękna, „Fotograf 

Polski” 1934, z. 1, s. 14–15. 
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dass Vergrosserung verfahren mittels Papiernegativus wileński mistrz obiekty-
wu Jan Bułhak przedstawił sposób wykonywania obrazów fotograficznych me-
todą wtórnika papierowego5. O technice izohelii wraz z Hansem Kainzem 
z Wiednia pisał Witold Romer (Lwów)6. Artykuł Über Kritik und Stil 
w numerze wrześniowym z 1934 roku jego autor Antoni M. Wieczorek zadedy-
kował polskiemu pionierowi sztuki światła – Janowi Bułhakowi7. Artysta z Za-
kopanego na początku 1936 zamieścił pracę Phantasie oder Zufall? (Zum 
Gesprach im November-Heft der „Galerie”)8. Jan Bułhak w artykule Mein be-
stes Bild, ilustrowanym fotografią Misterium leśne (Waldmysterium) ujawnił ku-
lisy powstania (w 1912 roku) swego najpopularniejszego obrazu Drezno, wielo-
krotnie nagradzanego i eksponowanego na całym świecie, oraz ulubionego 
motywu z Kalwarii Wileńskiej9. 

Z okazji wydania japońskiej edycji miesięcznika w 1937 roku prezes Foto-
klubu Polskiego Jan Bułhak zamieścił na jego łamach alokucję powitalną w tym 
języku, o czym nie omieszkał wspomnieć, żartując, że w tym wypadku musi 
wierzyć wydawcom10. 

Na łamach pisma omawiano najważniejsze wydarzenia związane z fotografią 
artystyczną, odbywające się w Polsce: VII Salon Międzynarodowy w Krako-
wie11, XIV Doroczny Salon Fotografiki Polskiej we Lwowie (E. Olszaniecki)12, 
VIII Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej w Poznaniu (3–24 czerwca 
1934) – Konrad Hoffmann13. Po zakończeniu ekspozycji „Die Galerie“ opubli-
kowało listę jego laureatów14. 

Redakcja wiedeńskiego miesięcznika udostępniła swoje łamy dla zaznajo-
mienia środowiska europejskiego z polskimi publikacjami poświęconymi foto-
grafii artystycznej (fotografice): zrecenzowano pierwszy tom „Almanachu Foto-

                                                 
5 1934, z. 1, s. I–IV. Edycja francuska „La Galerie”. Wien 1936 z. 2 (wg Szultza przypis 210. poz. 

7735). Polska wersja: Sposób papierowego negatywu wtórnego (wtórnika papierowego), „Foto-
graf Polski” 1932, z. 10 s. 197–199; z. 11, s. 217–218. 

6 Die Isohelie: 1934; z. 3, s. 17–18 
7 1934, z. 7 s. XLIII–XLVI. Polska wersja: O krytyce i stylu, „Almanach Fotografiki Polskiej” 

1937, s. 25–28. 
8 1936, z. 4, s. 4–5. Polska wersja: Fantazja czy przypadek? „Fotograf Polski” 1937, z. 4 s. 13–15. 
9 1937, nr 7, s. XXXIX–XVI. Polska wersja: Moja technika, „Polski Przegląd Fotograficzny” 

1930, z. 8, s. 160–166.  
10 „Die Galerie. Wien” 1937 z. 1 (japoński). 
11 1933, nr 8, s. 80. 
12 1934, nr 12 (za rok 1933), szpalta 115. 
13 1934, nr 5 (lipiec), s. 37. 
14 1934, nr 7, s. 59. 
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grafiki Polskiej“ (1934), reklamowany kilkakrotnie na łamach pisma15. W maju 
1936 roku przedstawiono miesięcznik „Przegląd Fotograficzny” z informacją 
o autorach współpracujących z pismem, m in. o Janie Bułhaku oraz „Leica w 
Polsce”. Z okazji jubileuszu wileńskiego mistrza omówiono wydaną z tej okazji 
publikację Jan Bułhak. Trzydziestolecie pracy artystycznej oraz ukazano wileń-
ską szkołę fotografii, do której powstania przyczynił się jubilat16. 

Na łamach pisma anonsowano międzynarodowe wystawy fotografii arty-
stycznej organizowane w naszym kraju: VIII Międzynarodowy Salon Fotografii 
Artystycznej w Poznaniu w czerwcu 1934 r.17 oraz III Międzynarodową Wystawę 
Fotografii Artystycznej YMCA w Krakowie (28 sierpnia–30 września) 1934 r.18 

Każdy numer wiedeńskiego pisma do października 1939 roku zamieszczał 
20 fotografii przedstawicieli różnych szkół fotograficznych19. Najwięcej obra-
zów w niemieckiej edycji pisma publikowali artyści z Austrii, Niemiec, Anglii, 
Czech, Włoch, Węgier oraz Danii. Polacy publikowali około 7–13 fotografii 
rocznie, podobnie jak Hiszpanie oraz Jugosławianie. Do zamieszczania zdjęć na 
łamach wiedeńskiego miesięcznika zachęcał Jan Bułhak, podkreślając także ko-
mercyjne zalety publikacji (wysokie honoraria). Największy sukces spośród pol-
skich artystów osiągnął Antoni M. Wieczorek, zdobywając II nagrodę (50 szy-
lingów) za najlepsze zdjęcie w 1938 r.20 Swoje obrazy w niemieckiej edycji 
pisma zamieściło 36 polskich artystów – i to nie tylko tych najbardziej znanych 
(patrz aneks). 

Pismo wiedeńskie recenzowano w polskiej prasie fotograficznej. Jan Bułhak 
szczegółowo omówił pierwszy numer magazynu na łamach „Fotografa Polskie-
go”, zachęcając do współpracy innych artystów21. W latach 1938–39 regularnie 
tamże zamieszczał recenzje kolejnych numerów miesięcznika obok innych pe-
riodyków zagranicznych (szwajcarskiej „Camery”, „La Revue Francaise de Pho-
tographie”, „Photofreund” oraz „Il Corriere Fotografico”). O polskiej fotografii 
artystycznej (w „Die Galerie”) pisał w 1933 r. „Foto-Amator”22. 
 

                                                 
15 1934, nr 12 (za rok 1933), szpalta 115, po 115 rubr. Buchbesprechungen. Tamże na okładce 

wewnętrznej reklama „Almanachu”, powtórzona na okładce w numerze 1 (marcowym) z 1934 r. 
oraz na str. 9 numeru kwietniowego. 

16 1936, nr 6, s. 82. 
17 1934, nr 2 (kwiecień), s. 9. 
18 1934, nr 4 (czerwiec), s. 40. 
19 Ostatnie trzy numery wojenne z końca 1939 r. zamieszczały po 8 obrazów fotografów niemieckich. 
20 1939, nr 2, s. 34. 
21 Wiedeński miesięcznik międzynarodowy „Die Galerie”, „Fotograf Polski” 1933, z. 4, s. 74. 
22 1933, z. 5, s. 94. 
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Wykaz fotografii: 

1933 
nr 1 (marzec): 
(10)23 Antoni M. Wieczorek: Der Schatten 
nr 2 (kwiecień): 
(27) Tadeusz Cyprian: Motyw z Lubowali 
nr 3 (maj): 
(47) Jan Bułhak Zaułek w Wilnie [Bernardyński] 
nr 5 (lipiec): 
(91) Tadeusz Wański Hugellandschaft 
(99) Edward Czerny In der Schmeide 
nr 6 (sierpień): 
(115) Henryk Schabenbeck Mostar 
nr 7 (wrzesień): 
(125) M. Jakimienko Sommertag 
nr 8 (październik): 
(179) Adolf Serog Morgenspaziergang 
nr 10 (grudzień): 
(192) Edward Olszaniecki Flosser [Flisacy] 

1934 
nr 11 (styczeń): 
(211) Władysław Miedniak Polnischer Bergbauer 
(212) K. Walter Treppen in Nacht und Schnie 
nr 12 (luty): 
(222) Otto Jauernik Der Herbssonne 
nr 1 (marzec): 
(5) Jan Bułhak Fruhling (wtórnik) 
nr 2 (kwiecień): 
(33) Wojciech Buyko Motyw z Krakowa (wtórnik)  
nr 3 (maj): 
(41) Marian Krysztofik Der Greis (wtórnik) 
(56) Witold Romer Portret (izohelia) 
nr 4 (czerwiec): 
(78) Leon Kowalski Erlan (bromolej) 
nr 5 (lipiec): 
(97) Janina Mierzecka Der Greis 

                                                 
23 Fotografie otrzymywały numer w obrębie roku, liczba w nawiasie oznacza numer obrazu. 
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nr 6 (sierpień): 
(117) Wilhelm Tannenbaum Im Nelsongriff 
nr 7 (wrzesień): 
(134) Tadeusz Cyprian Pferde 
nr 9 (listopad): 
(175) Henryk Schabenbeck Wintermorgen 
nr 10 (grudzień): 
(181) Adolf Serog In Andacht 
(196) Antoni M. Wieczorek Portret eines polnisches Bergbauers 

1935 
nr 1: 
(3) Tadeusz Wański Landschaft 
(19) Henryk Hermanowicz Nachtaufnahme 
nr 2: 
(23) Antoni M. Wieczorek Zima w Tatrach 
nr 3: 
(52) S. Turowicz Kawalkada 
nr 5: 
(94) R. Postępski Pionierübung (żołnierz pod Wilnem)  
nr 6: 
(120) Jan Bułhak Wilno 
nr 7: 
(139) Ella Petrowna Mach Vera 
(136) W. Marcinkowski Stilleben 
nr 8: 
(147) Stefan Fus Stadtbild [Wilno ul. Szklana z widokiem na kościół Dominikanów]  
(150) Edmund Zdanowski Fasser” [Beczki na pl. Łukiskim w Wilnie] 
nr 11: 
(207) Adolf Serog Aus Krakau 
(209) Marian Krysztofik Winter” 
nr 12: 
(236) Janusz Bułhak Jun. Die Kralle” [Korzenie] 

1936 
nr 1: 
(13) Antoni M. Wieczorek Czarny Staw 
nr 5: 
(97) Bolesława Zdanowska Robotnik [sprzedawca „Gazety Wileńskiej”] (fotomontaż)  
nr 6: 
(107) Kazimierz Lelewicz 
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nr 7: 
(121) Jan Bułhak Die Romantische Landschaft [„Nad Jeziorem Trockim”]  
nr 8: 
(149) Adolf Serog Kwiat kaktusa 
nr 9: 
(174) Edward Czerny Hucuł 
(176) Stefan Fus Gęsi 
nr 11: 
(218) Piotr Śledziewski Defilada 
nr 12: 
(222) Marian Krysztofik Zima [1932] 

1937 
nr 1: 
(3) Antoni Wieczorek Die Welt im Nebel 
nr 2: 
(36) Edmund Zdanowski Ornament 
nr 3: 
(43) Ludwik Soroszyński Der Kuss” 
(58) Tadeusz Cyprian Klein ist der Mensch 
nr 4: 
(63) Tadeusz Wański Die stille Stadt 
nr 6 
(107) Marian Krysztofik Vor Sonnenunergang 
(108) Janina Mierzecka Betende Möncher (108) 
nr 7: 
(121) Jan Bułhak Waldmysterium [Misterium Leśne]  
nr 8: 
(153) Kazimierz Lelewicz Portret 
nr 10: 
(193) Zygmunt Wrześniowski Architektura w nocy [fragment zespołu klasz- 

 tornego bernardynów w Wilnie] 
nr 12: 
(237) Borys Waliszewski Silhoutten [Stołpce] 

1938 
nr 1: 
(13) Władysław Bogacki Stary Kraków 
nr 4: 
(68) Tadeusz Wański Motyw z Poznania 
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nr 6: 
(113) Edmund Zdanowski Balony 
nr 7: 
(121) Jan A. Neuman Pałac w Łazienkach 
nr 8: 
(147) F. Krasny Aufziehender Sturm 
nr 10: 
(195) Zbigniew Wiszniewski Fruhlingslandschaft 
nr 11: 
(213) Józef Dudzicki Mittagessen 
(217) Adolf Serog In der Drachtselbahn 
nr 12: 
(226) Zygmunt Wrześniowski Rytm 
(233) Antoni M. Wieczorek Zima w Tatrach 

1939 
nr 2: 
(30) Jan A. Neuman Defilierung (izohelia) 
nr 3: 
(46) Andrzej Dobrski Na wsi 
(59) Henryk Hermanowicz Krzemieniec 
nr 5: 
(97) Marian Krysztofik Am Meersstand 
nr 7: 
(133) Jan A. Neumann „Das Weinnaus” 
nr 8: 
(150) Witold Romer (?)24 
nr 9: 
(163) Janusz Bułhak (Spinnensatz) [Pajęczyna] 

 
 

                                                 
24 Nie udało mi się dotrzeć do numeru wrześniowego z 1939 roku. Zapewne nie został dostarczony 

do prenumeratora w wyniku działań wojennych. Informacja o fotografii Romera uzyskana od 
osoby prywatnej. 
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Wilno barokowe Jana Bułhaka, 
czyli rzecz o spodobach datowania jego fotografii 

Wydawnictwo znanego litewskiego wydawcy E. Karpavičiusa opublikowało 
w 2003 roku album przygotowany przez wileńską badaczkę fotografii Margaritę 
Matulytė Jan Bułhak. Vilnius Baroque. Ninety architectural photographs from 
1912 to 1916. Ponieważ autorka zwracała się do mnie o konsultację, co podkre-
ślono we wstępie do publikacji, zostałam zobligowana do przygotowania infor-
macji, że do recenzji otrzymałam jedynie artykuł poświęcony Bułhakowi oraz 
kalendarium życia artysty1. Nie znałam wcześniej części ilustracyjnej, stąd nie 
mogłam odnieść się do opisu i datowania fotografii. 

Autorka w podpisach do ilustracji uwzględniła tytuł znajdujący się na odwrocie 
zdjęć. Zasugerowała, że wszystkie 90 fotografii zamieszczonych w albumie powsta-
ło pomiędzy 1912 a 1916 rokiem, wówczas gdy Bułhak – z inicjatywy wybitnego 
malarza Ferdynanda Ruszczyca – dokumentował zabytki miasta na zlecenie zarządu 
Wilna, mimo iż do reprodukcji wykorzystała odbitki pochodzące z lat 1912–1939. 
Przypuszczam, że znaczna część z nich – w oryginale bromowych – zostało do dru-
ku przekształcone komputerowo na sepiowe. Pracownia artysty2 po 1930 roku tylko 
nieliczne fotografie wykonywała w sepii. Nie wszystkie negatywy zamieszczone 
przez M. Matulytė powstały przed 1916 rokiem. 

Jak już wielokrotnie zaznaczałam w swoich publikacjach, datowanie zdjęć 
wileńskiego mistrza nie jest sprawą prostą. Bułhak umieszczał na odbitce datę 
realizacji pozytywu, nierzadko z negatywu wykonanego kilkadziesiąt lat wcze-

                                                 
1 W tym przypadku autorka nie uwzględniła uwagi odnośnie daty urodzenia Bułhaka 6/18 paź-

dziernika 1876 r. (nieprawidłowa 6/19), posłużyła się bowiem przelicznikiem kalendarza juliań-
skiego dla gregoriańskiego dla XX, a nie XIX w. 

2 Odbitki wykonywali w pracowni zatrudnieni przez Bułhaka pracownicy techniczni. 
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śniej3. W jednym przypadku – prac dokumentujących restaurację kościoła w 
Stołpach (Nowogródzkie) – na odbitkach umieszczał pieczątkę z datą „1937”, 
gdy tymczasem fotografie powstały na zamówienie konserwatora wileńskiego 
w roku następnym4. 

Fotografia nr 1 (Kościoły Wilna) znana pod tytułem Wilno. 7 kościołów lub 
Wilno. 7 kościołów we mgle (artysta nie uwzględnił w tytule ósmej świątyni Ser-
ca Jezusowego – wznoszonej na Pohulace od 1913 roku według projektu wybit-
nego architekta wileńskiego Antoniego Wiwulskiego). Wykonana została praw-
dopodobnie na początku drugiej połowy lat 20., wystawiona m.in. na salonie 
w Barney w Anglii w marcu lub kwietniu 1928 r. Wysokość murów kościoła na 
Pohulance także wskazuje na tę datę. 

Fotografia nr 5, przedstawiająca fragment południowej elewacji katedry wi-
leńskiej z kaplicą św. Kazimierza, niezwykle ostra, odbiega charakterem od 
miękkich odbitek Bułhaka sprzed 1920 r.5 Na reprodukowanej odbitce z końca 
lat 30. nie ma śladu po suchej pieczęci Bułhaka, co w przypadku zdjęć artysty 
z tego okresu należy do rzadkości. Fotografia ta jest zapewne pracą wybitnego 
warszawskiego fotografa Henryka Poddębskiego, który w latach dwudziestych 
fotografował Wilno. Oryginalna bromowa przedwojenna odbitka przypisywana 
Poddębskiemu znajduje się w zbiorach Instytutu Sztuki PAN w Warszawie6. 
Niestety, wileńskiemu mistrzowi zdarzało się reprodukować prace innych auto-
rów, ewentualnie opracowywać i sygnować je własnym nazwiskiem. Podobnie 
postąpił z fotografią Murowanki z Tuhanowicz Karola Karpowicza7 oraz kościo-
ła w Ostaszynie Bolesława Ignacego Danieyki8. Na zreprodukowanych zdję-
ciach Czechowicza w cyklu „Stare Wilno” umieszczał własną pieczątkę. 
W zbiorze Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej zachowało się kilka 
                                                 
3 Fotografia przedstawiająca fasadę dworu Karpowiczów w Czombrowie, datowana „1937”, 

w rzeczywistości wykonana została przed sierpniem 1908 r. 
4 Oryginalne odbitki dokumentacyjne Bułhaka w dawnym zbiorze konserwatora wileńskiego 

(Zbiór Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie) w Centralnym Archiwum Państwowym w Wil-
nie sygn. 1135, poz. 642 Stołpce. 

5 Autorka wykorzystała odbitkę z ok. 1939 r. 
6 Jest naklejona na karton, bez podania nazwiska autora. W zbiorach córki artysty Krystyny Kukie-
ły ta odbitka nie zachowała się.  

7 Oryginalne odbitki w posiadaniu rodziny Karpowiczów. Por. Kucharska J.B. Dwór w Czombro-
wie i związani z nim artyści, [w:] Wychowanie artystyczne VIII. Materiały V Sympozjum Dydak-
tyki Fotografii Fotografia w kształceniu wyobraźni II. Częstochowa 25–26 września 1997, Czę-
stochowa 1998, s. 21–32, il. 5 i 6. 

8 Fotograf z Korośny pod Nowogródkiem zapewne należał do pierwszych nauczycieli Bułhaka. 
Współpracowali w Towarzystwie Straży Kresowej. Bułhak, organizując wystawę fotografii 
w Nowogródku w listopadzie 1927 roku pokazał m.in. 150 zdjęć Danieyki z okolic Nowogród-
ka. Oryginał fotografii z Ostaszyna sygnowany przez Danieykę znajduje się w Muzeum 
w Międzyrzeczu. 
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oryginalnych przedwojennych odbitek krakowskich (sepia, sucha pieczęć Bu-
łhaka), które są zapewne reprodukcjami prac Ignacego Kriegera lub innych foto-
grafów krakowskich9. 

Fotografia nr 7 Ołtarz w kaplicy św. Kazimierza w katedrze wileńskiej po-
chodzi zapewne z liczącej kilkadziesiąt prac serii dokumentacyjnej powstałej po 
konserwacji kaplicy w1938 roku.  

Fotografie nr 13 (Detal ołtarza głównego w kościele św. Teresy) i nr 14 (De-
tal wnętrza kościoła św. Teresy) powstały na przełomie lat 1929 i 1930 r. na zle-
cenie konserwatora wileńskiego dra Stanisława Lorentza jako dokumentacja sta-
nu wnętrza i wyposażenia kościoła św. Teresy po zakończeniu prac 
konserwatorskich. Kilkadziesiąt fotografii z dokumentacji konserwatorskiej ko-
ścioła zachowało się w tzw. „Zbiorze Kłosa” (Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Wilnie) w Centralnym Archiwum Państwowym w Wilnie, zaś oryginalne ne-
gatywy pochodzące z zakładu Bułhaka – w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie 
(negatywy ze zbioru konserwatora wileńskiego i nowogródzkiego). 

Fotografia 17 (Wnętrze kościoła św. Kazimierza”) mogła powstać najwcze-
śniej w połowie lat dwudziestych, ponieważ od 1867 do września 1915 roku 
dawny kościół pojezuicki pełnił funkcję był soboru prawosławnego – z ikono-
stasem i cerkiewnym wystrojem wnętrza z 2 połowy XIX wieku. Świątynia zo-
stała rekoncyliowana po zakończeniu działań wojennych ale dopiero w 1925 ro-
ku przywrócono jej dawne funkcje sakralne i częściowo – pierwotny wygląd. 

Fotografia nr 41 (Kościół Pana Jezusa na Antokulu) przedstawiająca sie-
demnastowieczną świątynię potrynitarską nie mogła powstać przed 1929 r., kie-
dy to na zlecenie pierwszego konserwatora wileńskiego Jerzego Remera zmie-
niono cerkiewne „cebule” na wieżyczkach dawnego soboru na hełmy stożkowe. 

Fotografię nr 57 (Widok Wilna) datuje widoczna z lewej strony fasada ko-
ścioła pojezuickiego p.w. św. Ignacego przebudowana (rebarokizowana) w la-
tach 1926-29 wg proj. architekta wileńsko – warszawskiego Pawła Wędziagol-
skiego (od 1869 roku do I wojny kasyno rosyjskie). 

                                                 
9 Fotografie odnalezione kilka dni temu, jeszcze nie opracowane. 
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Fotografia nr 86 (Kościół św. Rafała Archanioła z Góry Trzykrzyskiej) nie 
mogła powstać przed połową lat 20. ze względów technicznych: dopiero wów-
czas artysta używał obiektywu, który powodował utratę ostrości na brzegach ka-
dru (liczne przykłady zdjęć dokumentacji zabytków wykonywanych podczas ob-
jazdu powiatu brasławskiego w 1929 i 1930 roku).  

Przy datowaniu wileńskich fotografii Jana Bułhaka niezbędna jest nie tylko 
znajomość jego działalności na polu fotografii artystycznej i dokumentacyjnej 
ale także prac konserwatorskich prowadzonych w mieście przez kolejnych kon-
serwatorów.10 
 

                                                 
10 Por.: Kucharska Jolanta B. Pałac, dwór i zaścianek na fotografiach w zbiorze konserwatora wi-

leńsko–nowogródzkiego, [w:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VI Se-
minarium..., Kielce 2002, s. 513–520. 
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Leonard Sempoliński – „Pejzaż Polski” 

W informatorze do wystawy prac Leonarda Sempolińskiego „Robię tylko 
dokumenty” pokazanej w warszawskiej Zachęcie na początku 2005 roku (19 
marca–3 maja) jej kurator Karolina Lewandowska pisze, że ekspozycja ta „jest 
pierwszą retrospektywną wystawą Sempolińskiego i pierwszą próbą ustawienia 
na właściwym miejscu twórczości tego wybitnego fotografa”1. Tymczasem 
pierwsza wystawa retrospektywna prac artysty została zorganizowana już cztery 
lata wcześniej – na przełomie 2000 i 2001 roku w Kazimierskim Ośrodku Kultu-
ry w Kazimierzu nad Wisłą, a jej organizatorem był Instytut Sztuki PAN, także 
współorganizator pokazu w Zachęcie.  

Ze względu na szczupłość miejsca w galerii kazimierskiej na wystawie „Le-
onard Sempoliński. Piękno Polski” eksponowano sto kilkadziesiąt jego prac – 
autorskich oryginałów i reprodukcji. W wernisażu uczestniczył syn Leonarda 
Sempolińskiego – Jacek, profesor warszawskiej ASP2. 

Całe życie wybitnego artysty-fotografa związane było z Warszawą. Tu urodził 
się w 1902 roku. Na warszawskiej Woli spędził dzieciństwo i młodość. Jako ochot-
nik uczestniczył w wojnie 1920 roku. Przez dwa lata (1922–24) uczył się 
w Warszawskiej Szkole Malarstwa i Rysunku pod kierunkiem Władysława Skoczy-
lasa i Mirosława Kotarbińskiego. Trudności finansowe nie pozwoliły mu na konty-
nuowanie studiów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Do 1944 roku zwią-
zany był zawodowo ze znaną wolską fabryką chemiczną J. Franaszka: w latach 
1936–44 pełnił funkcję kierownika techniczno-gospodarczego fabryki papieru. 

Fotografować zaczął w wieku 15 lat. Początkowo pozostawał pod wpływem 
twórczości wybitnego wileńskiego mistrza obiektywu Jana Bułhaka. Tworzył 

                                                 
1 Informacja zamieszczona w internecie z okazji promocji wystawy w Zachęcie. 
2 16 grudnia 2000 roku. 
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prace w konwencji piktorializmu. Nie trwało to jednak zbyt długo. Artysta odna-
lazł własną drogę – połączenie fotografii artystycznej oraz użytkowej i doku-
mentalnej odzwierciedlającej istotę motywu, choć nie zawsze zgodną ze sposo-
bem widzenia oka ludzkiego. 

Sukcesy artystyczne Leonarda Sempolińskiego zapoczątkowane udziałem 
w ogólnopolskiej wystawie fotograficznej „Piękno Wilna i Ziemi Wileńskiej” 
w 1938 roku3 przerwał wybuch wojny. 1 sierpnia 1944 roku zastał go na Starym 
Mieście. Doświadczenia następnych dni wywarły ogromne piętno na jego dal-
szej twórczości. Po upadku powstania artysta znalazł się w Pruszkowie a następ-
nie w Podkowie Leśnej. Stąd 18 stycznia 1945 roku powrócił do wymarłej stoli-
cy i przez wiele miesięcy dokumentował na kliszach zniszczenie miasta. 
Stworzył największy, najbardziej przejmujący zespół zdjęć ukazujący zagładę 
Warszawy, jej obrońców i cywilnych mieszkańców stolicy. Powstała kolekcja 
około 3000 obrazów4. Fotografie przedstawiające spalone zwłoki, samotne gro-
by wśród ruin i zgliszcza pozostałe po dawnej zabudowie wielokrotnie ekspo-
nowano na wystawach, wykorzystywano w filmach dokumentalnych oraz roz-
powszechniano w prasie i książkach. Najciekawsze z nich opublikowano 
w formie albumu Warszawa 19455. Negatywy trafiły do Oddziału Dokumentacji 
Zabytków, Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (ob. 
Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) oraz – 
w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku – do Zbioru Fotografii i Rysun-
ków Pomiarowych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie6.  

Po 1945 roku artysta przemierzył z aparatem fotograficznym znaczną część 
kraju, zawsze przywożąc interesujące materiały. Dokumentował zabytkowe bu-
dowle, wystawy i dzieła sztuki gromadzone w muzeach. Portretował przypad-
kowych ludzi i scenki rodzajowe: targi, kiermasze, procesje Bożego Ciała, wiej-
skie wesela, prace w polu. Lecz główną jego specjalnością były pejzaże: 
malowane światłem słonecznym i obiektywem aparatu obrazy, stanowiące do-
skonałą całość artystyczną i kompozycyjną. Jednym z walorów twórczości Sem-
                                                 
3 Wystawa zorganizowana w Wilnie staraniem Związku Propagandy Turystycznej Ziemi Wileń-

skiej. Do ekspozycji zakwalifikowano pięć prac artysty – bez tytułów, oznaczone jedynie nume-
rami 2, 9, 5, 3, 1. 

4 Zespół fotografii Leonarda Sempolińskiego to jedna z trzech najważniejszych dokumentacji fo-
tograficznych przedstawiających zniszczoną Warszawę. Blisko 2000 fotografii wykonał w la-
tach 1945–49 Jan Bułhak. Autorem zapewne kilku tysięcy widoków zrujnowanej Warszawy był 
także inny warszawski artysta Leonard Jabrzemski (1887–1970), którego zbiór fotografii nie zo-
stał dotąd opracowany. 

5 Warszawa 1945, Leonard Sempoliński fotografie, Emilia Borecka tekst i wybór zdjęć, Warszawa 
1975 (II wydanie Warszawa 1985). 

6 Zapewne największa część dorobku artysty – negatywy dokumentujące zabytki, wystawy, krajo-
braz oraz przyrodę wraz z oryginalnymi odbitkami autorskimi. 
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polińskiego było niebo: prawie zawsze pełne chmur, nierzadko zapowiadających 
zbliżający się deszcz lub zwiastujących nadciągającą burzę. W ciągu ponad trzy-
dziestu lat artysta „portretował” drzewa, zarówno malownicze ich grupy, jak i 
pojedyncze, monumentalne egzemplarze, także te widziane z okna jego miesz-
kania na warszawskiej Saskiej Kępie. Fotografował skały: osypujące się gołobo-
rza na szczycie Łysicy w Górach Świętokrzyskich i pojedyncze ostańce – 
„Prządki” w okolicach Krosna. Wielokrotnie główny motyw jego prac stanowiła 
woda: jeziora z okolic Augustowa, niewielkie strumyki wijące się wśród lasów 
i łąk oraz rzeki, nad którymi rozłożyły się malownicze wsie i miastecka. Szcze-
gólnie upodobał sobie znikającą z krajobrazu architekturę drewnianą, opuszczo-
ne cmentarze żydowskie oraz ginącą architekturę przedmieść stolicy 7.  

Począwszy od wczesnych lat pięćdziesiątych, artysta często odwiedzał miej-
scowości położone w północno-wschodniej części Polski: Augustów, Wigry, 
Sejny, Drohiczyn nad Bugiem, Mielnik, Białystok, Tykocin, Bielsk Podlaski, 
Siedlce, Uchanie, Chodel, Krupe, Kurów, Horodło, Czemierniki, Lublin oraz 
Radzyń Podlaski. Z Kazimierza Dolnego nad Wisłą wyprawiał się do pobliskich 
miejscowości: Janowca, Gołębia, Wojciechowa, Celejowa, Góry Puławskiej 
oraz Puław. Systematycznie zapisywał na kliszach zmiany w krajobrazie kultu-
rowym tych okolic w ciągu trzeciej ćwierci ubiegłego stulecia. Fotografował 
Ziemię Kielecką (Chęciny, Nowa Słupia, Kamienna, Opatów, Ujazd, Szydłów), 
Sądecczyznę (okolice Łącka, Krynica Zdrój), Mazowsze (Arkadia, Brok, 
Czersk, Radziejowice, Babsk, Pułtusk, Węgrów, Zaborów, Żelazowa Wola), 
Pomorze (Kartuzy, Chełmno, Toruń), Podkarpacie (Krosno) oraz krajobrazy 
górskie w Pieninach. 

Leonard Sempoliński uczestniczył w licznych wystawach i konkursach, 
m.in. w I Wystawie Fotografiki Nowoczesnej w Warszawie w 1948 r., II Ogól-
nopolskiej Wystawie Fotografiki w Poznaniu oraz I Wystawie Sztuki Nowocze-
snej w Krakowie. Już po śmierci artysty dwie jego prace pokazano w Stadtmu-
seum w Düsseldorfie podczas wystawy „Nie wieder! – Nigdy więcej”, 
Niemiecka okupacja w Polsce jako temat w polskiej sztuce od 1939 do dzisiaj”8. 
W 1969 roku zorganizowano w Zachęcie pierwszą indywidualną wystawę arty-
sty – pokaz słynnego cyklu obrazów ruin Warszawy, które przede wszystkim 
kojarzą się z jego twórczością.  

Sempoliński organizował polski ruch fotograficzny: współtworzył Związek 
Polskich Artystów Fotografików (w latach 1951–56 pełnił funkcję prezesa), 
                                                 
7 W latach siedemdziesiątych artysta wykonał dokumentację drewnianej zabudowy przedmieść 

warszawskich. Dokumentował też zniszczony cmentarz żydowski na Warszawskim Bródnie 
(negatywy w zbiorach Instytutu Sztuki PAN w Warszawie). 

8 1 IX–29 X 1989. Katalog: poz. 13. Z cyklu Warszawa 1945. Rynek Starego Miasta, 1945; poz. 
14. Z cyklu Warszawa 1945. Więzienie przy ulicy Gęsiej, 1945. 



132 Jolanta B. Kucharska 

Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne i Polskie Towarzystwo Fotograficzne 
(1956–60 prezes Zarządu Głównego). W 1953 roku powołany został na członka 
Rady Kultury w Ministerstwie Kultury i Sztuki jako pierwszy reprezentant sztu-
ki fotograficznej. Był członkiem Kolegium Rzeczoznawców dla spraw Plastyki 
i Fotografii Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1957 roku Międzynarodowa Fede-
racja Sztuki Fotograficznej przyznała mu tytuł „Excellence FIAP”. Swoje zdję-
cia i prace teoretyczne z zakresu fotografii publikował w „Świecie Fotografii”, 
miesięczniku „Fotografia”, której był współzałożycielem, oraz „Biuletynie 
Związku Polskich Artystów Fotografików”. Na stałe współpracował z warszaw-
skim tygodnikiem „Stolica” oraz wydawnictwami: Państwowym Instytutem 
Wydawniczym (PIW), Czytelnikiem i Arkadami. Mimo to jego dorobek arty-
styczny nie został w pełni doceniony9. Próżno szukać zdjęć dokumentalnych 
i pejzażowych (często wykonywanych zgodnie z koncepcją „fotografii ojczy-
stej” Jana Bułhaka) Sempolińskiego w licznych polskich wydawnictwach albu-
mowych z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Dopiero w końcu lat sześćdzie-
siątych i latach siedemdziesiątych niektóre motywy prowincjonalnych 
miasteczek (Warka, Janowiec, Kazimierz) zostały wykorzystane przez Ruch do 
przygotowania pocztówek fotograficznych, zazwyczaj w nakładzie nie przekra-
czającym tysiąca egzemplarzy. 

Leonard Sempoliński zmarł w Warszawie 28 października 1988 roku. Po-
chowany został na cmentarzu Wolskim. 

 

                                                 
9 W liczącym ponad 30 tysięcy zdjęć zespole fotografii dokumentalnej dawnego Instytutu Urbani-

styki i Architektury, później Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (obecnie 
w zbiorach Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej) z lat ok. 1951–1976 znajduje się za-
ledwie kilkanaście prac Leonarda Sempolińskiego przedstawiających ruiny Warszawy oraz do-
kumentację wystawy „Wiek Oświecenia w Polsce” odbywającej się w warszawskim Muzeum 
Narodowym w 1952 roku. 
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Wokół „Piękna Ziemi Śląskiej” 
i polskiej fotografii lat 30., cz. II 

W „Fotografii” nr 14 (2004 r.) zamieszczony został artykuł Macieja Szyma-
nowicza pt. Śląska idylla. O przemyśle, folklorze i fotografii lat 30., którego tezy 
uznałem za dyskusyjne i wymagające dodatkowego uzasadnienia. Moje uwagi, 
wraz z odpowiedzią autora polemicznego tekstu, zamieszczono w z. 16/2004. 
Ponieważ charakter wyjaśnień zrodził kolejne pytania, pozwoliłem sobie na ich 
przekazanie (mail) do „Fotografii” w dniu 8 czerwca 2005 r. Niestety, z uwagi 
na problemy z redakcyjnym serwerem, pismo dotarło do adresata dopiero po 
wymianie korespondencji wyjaśniającej w dniu 21 lipca 2005 r. Znaczne opóź-
nienie sprawiło, że zarzucono możliwość jego publikacji. Ponieważ celem niniej-
szego wystąpienia była przede wszystkim możliwość zaprezentowania PT Czy-
telnikom kolejnych faktów uzupełniających naszą wspólną wiedzę historyczną, 
pozwoliłem sobie – po niewielkich skrótach – złożyć je wraz z materiałami z ak-
tualnego (2005) Sympozjum Fotografii. 

 
Kwestionując wypowiedź M. Szymanowicza, przede wszystkim chciałem 

zwrócić uwagę na nadmierne znaczenie, jakie zostało przypisane katowickiej wy-
stawie „Piękno Ziemi Śląskiej” (1937), która może być oceniana w odmienny spo-
sób. Za podobnie dyskusyjne, i również posiadające cechy nadinterpretacji, uznałem 
także niektóre stwierdzenia dotyczące kondycji ówczesnej polskiej fotografii arty-
stycznej. Ten negatywny odbiór spotęgował sposób wypowiedzi, w którym domi-
nował autorytatywny sposób wypowiedzi („zjawisko zachodzi...”) nad – jakże po-
trzebnym – egocentrycznym („zjawisko prawdopodobnie zachodzi...”). 

Odpowiadając na moje merytoryczne zastrzeżenia, M. Szymanowicz ekspo-
nował także swoje prawo do indywidualizmu wypowiedzi (czego nie kwestio-
nowałem), wspierając się wybranymi przemyśleniami Leszka Kołakowskiego 
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i Ernsta Cassirera. Stworzony w ten sposób dosyć jednostronny wizerunek bada-
cza (teoretycznie odległy od mojej postawy) warto, jak sądzę, uzupełnić o kolej-
ną, niewykorzystaną refleksję drugiego z autorów, który uważał, że: „W swoim 
poszukiwaniu prawdy historyk skrępowany jest tymi samymi regułami co fizyk 
czy chemik. Musi wykorzystać wszystkie metody działania empirycznego. Musi 
gromadzić wszystkie dostępne świadectwa, zestawiać i poddawać krytyce 
wszystkie źródła, jakimi rozporządza. Nie wolno mu zapomnieć ani zaniedbać 
żadnego szczegółu”1. Dopiero po spełnieniu tego warunku „ostatnim i decydują-
cym aktem [był] akt twórczej wyobraźni”2. Stwierdzenia powyższe traktuję jako 
zobowiązanie do upowszechniania efektów badań, które winny stanowić stabil-
ny punkt wyjścia dla następców.  

Przechodząc do meritum, skupię się na zasadniczych (na szczęście mniej 
licznych niż w pierwszym artykule) następujących po sobie wątkach. Pierwszy 
z nich to zarzut, że w swej wypowiedzi deprecjonuję możliwość interpretacji 
zdjęć, co nie jest zgodne z prawdą, gdyż zadałem wyłącznie pytanie brzmiące: 
„Czy proporcja ta (6,1%) UPOWAŻNIA [podkr. – JP] do licznych uogólnień 
itd.” Jak widać, jestem tylko sceptycznie nastawiony do przedstawionych wnio-
sków dotyczących wystawy i ogólnie fotografii polskiej, które powstały na pod-
stawie analizy 32 reprodukcji3 z katalogu wystawy, podczas której zaprezento-
wano przecież aż 523 fotografie. Podobnie nieuzasadniona jest wysnuta przez 
Szymanowicza opinia, że domagam się analizy porównawczej wszystkich zdjęć 
uczestniczących w ekspozycji. Jestem jedynie zwolennikiem wcześniejszego ze-
brania o nich większej ilości informacji, których mogłyby dostarczyć np. publi-
kowane recenzje. Broniąc swej racji, autor odwołuje się do artykułu Michaela 
Jenningsa, o którym sam pisze, że analizował weimarską fotografię na podsta-
wie zdjęć zawartych w książkach i katalogach. Zwracam uwagę na liczbę mnogą 
charakteryzującą wykorzystywane materiały, co pozwala uznać całą procedurę 
badawczą za rzetelną i pozbawioną przypadkowości, która – niestety – ciąży nad 
wypowiedzią Szymanowicza. 

Pisze on także o niedocenionej przeze mnie kondensacji znaczeń mającej 
miejsce w katalogach, gdzie wybierano zdjęcia najbardziej odpowiadające orga-
nizatorom. Jest to pewność dosyć dyskusyjna, gdyż zakłada prymat koncepcji 
nad innymi okolicznościami decydującymi o kształcie publikacji, np. technolo-
gią. Zważywszy możliwość wykorzystania przez historyka tzw. wiedzy po-
zaźródłowej, odwołam się do ciągle aktualnych doświadczeń organizatorów wy-
staw, którzy dokonują doboru ilustracji do katalogu, starając się przewidywać 
                                                 
1 Cassirer E., Esej o człowieku, Czytelnik, Warszawa 1971, s. 326. 
2 Tamże. 
3 Jak przyznał Szymanowicz, kilka z nich nie wpisywało się w omówione przez niego konwencje 

(sic!), co dodatkowo ogranicza liczbę fotografii uznanych za reprezentatywne. 
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efekt końcowy druku. Myślę, że jeśli mamy takie bieżące doświadczenia – na 
problem ten zwracał uwagę np. Roman Burzyński4 w 1958 roku (20 lat po ślą-
skiej wystawie), powinniśmy z większym krytycyzmem podchodzić także do 
publikacji z okresu międzywojennego. Nie widzę powodu, by inaczej potrakto-
wać katalog wystawy „Piękno Ziemi Śląskiej”, mimo jego niepodważalnej jako-
ści technicznej. 

Do najważniejszych zarzutów Szymanowicz zalicza mój sceptycyzm wobec 
powiązania państwowego systemu propagandowego z działalnością środowiska 
fotoamatorów i Fotografią Ojczystą, który sugeruje twierdząc np.: „Zgodnie 
z oczekiwaniami ideologów sanacyjnych starano się dotrzeć do «źródeł życia 
polskiego». Wizja «nieskalanego» zmianami cywilizacyjnymi prostego ludu, 
traktowanego jako kolebka współczesnego narodu, budowała mit państwa”5. Nie 
chcąc powielać wcześniejszych argumentów, uzupełnię je o następującą uwagę: 
jeśli miłośnicy fotografii byli potrzebni agendom rządowym (ideologom), można 
oczekiwać, że podjęły one systemowe decyzje, których celem byłoby przekona-
nie do współpracy na zasadzie realizacji odpowiednich dyrektyw (vide np. pol-
ski socrealizm). Ponieważ zajmujemy się zagadnieniami mającymi miejsce 
w drugiej połowie lat 30., przypomnę, że do jednych z ówczesnych problemów 
miłośników fotografii były utrudnienia w pracy na terenach przygranicznych, co 
w sposób zasadniczy ograniczało możliwości rejestrowania np. piękna gór. 
Kwestia ta została poruszona w dniach 31.10–1.11. 1937 roku podczas Zjazdu 
Delegatów Związku Polskich Towarzystw Fotograficznych w Warszawie, któ-
rego uczestnicy podjęli następujące rezolucje: 
— „Wszcząć akcję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, celem unormowa-

nia, ujednolicenia i ogłoszenia w prasie dostępnej dla ogółu sprawy zaka-
zów fotografowania w strefach nadgranicznych. 

— Dążyć do uzyskania stałego zwolnienia spod zakazów fotografowania tych 
terenów, które dla turystyki mają specjalne znaczenie. 

— Uzyskać wydanie zarządzeń wyjaśniających organom administracji lokalnej 
w jaki sposób winna być traktowana sprawa zakazów fotografowania. 

— Uzyskać w Ministerstwie Komunikacji zezwolenie na fotografowanie z po-
ciągu w biegu oraz w dostępnych dla publiczności miejscach na dworcach 
kolejowych. 

— Wejść w porozumienie z Ligą Popierania Turystyki, Pol. Tow. Tatrzań-
skim, Związkiem Uzdrowisk, Pol. Tow. Krajoznawczym, Tow. Krzewienia 

                                                 
4 Burzyński R., Fotografia w prasie i książce, WPL, Warszawa 1958. 
5 Szymanowicz M., Śląska idylla. O przemyśle, folklorze i fotografii lat 30., „Fotografia” 2004, 

nr 14, s. 101. 
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Narciarstwa, referatem turystycznym Min. Kom. celem wspólnej akcji dla 
złagodzenia i uporządkowania zakazów fotografowania na terenie Polski”6. 

Jak widać z powyższego przykładu, istniejące od lat problemy utrudniające 
rozwój fotografii krajoznawczej starano się rozwiązywać oddolnie – miłośnicy 
byli więc petentami urzędów. Sytuację tę potwierdza cytowana w poprzednim 
wystąpieniu wypowiedź Bułhaka7, który w tym samym 1937 roku odwoływał 
się do „czynników rządowych”, czyli Wydziału Turystyki Ministerstwa Komu-
nikacji oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Towarzystw Fotogra-
ficznych z propozycją podjęcia wspólnych działań. Żeby sprawdzić, czy opisane 
wysiłki znalazły swój pozytywny odzew, sięgnijmy do artykułu Władysława 
Zabierowskiego, który w nr. 5 „Przeglądu Fotograficznego” z 1939 roku opisy-
wał fenomen „modnej” Fotografii Ojczystej. W ostatnim akapicie dotyczącym 
wytrwałości autor apelował do miłośników: „chodzi o sprawienie, aby to upodo-
banie nie było przemijające, czasowe. (...) Z chwilą więc kiedy wzięliśmy na 
siebie odpowiedzialny obowiązek pozostawienia po sobie obrazów-dokumentów 
naszych czasów, to obowiązek ten należy wypełnić jak najlepiej i traktować go 
jako stałą, zaszczytną pracę”8. Czy uwagi powyższe, skierowane – jak dalej czy-
tamy – „ku pobudzeniu i trwaniu”, miałyby miejsce w sytuacji opieki czynników 
rządowych? Podobną refleksję budzi nieco wcześniejsza wypowiedź organizato-
rów I Wystawy Fotografiki „Piękno Huculszczyzny” (Kołomyja 22.1–5.2.1939 
r.), którzy gromadząc środki finansowe, konstatowali: „Nie pospieszyły nam 
z pomocą Instytucje, które zarówno z racji swej ideologii jak i posiadanych na 
podobne cele funduszów pierwsze na apel nasz stanąć powinny”9. To kolejne 
potwierdzenie, że rozwój Fotografii Ojczystej miał charakter naturalny i pozba-
wiony odgórnej, systemowej stymulacji. 

Następne zagadnienia poruszone przez Szymanowicza dotyczą problemów 
estetycznych fotografii międzywojennej, rozwoju kultury masowej i Fotografii 
Ojczystej. Akapit zaczyna się stwierdzeniem, że w swej wypowiedzi podkreślam 
„niezmienność problemów estetycznych (...) w całości okresu międzywojenne-
go”, co znowu jest niezgodne z moim tekstem, w którym wyraźnie piszę o dys-
kusjach na przełomie lat 20. i 30. Były one efektem zaanektowanej w Polsce 
Nowej Rzeczowości i pokoleniowej zmiany świadomości, „walki starych z mło-
dymi” zauważalnej także w późniejszych latach. 

                                                 
6 Rezolucja Zjazdu Delegatów Związku Polskich Towarzystw Fotograficznych, „Fotograf Polski” 

1937, nr 8, s. 13. 
7 Bułhak J., Regionalizm w fotografii czyli fotografia ojczysta, „Nowości Fotograficzne” 1937, nr 

2, s. 24. 
8 Zabierowski W., Obrazami fotograficznymi budujemy pomnik Polski, „Przegląd Fotograficzny” 

1939, nr 5, s. 93. 
9 I Wystawa Fotografiki „Piękno Huculszczyzny”, katalog, Kołomyja 1939, s. 1 nlb. 
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Następnie autor wyraża przekonanie, że powołanie Fotografii Ojczystej było 
wynikiem przemian kulturowych zachodzących w latach 30. Kontynuując swą 
wypowiedź, twierdzi on, że miłośnicy nie chcieli być zmarginalizowani i „wielu 
z nich” (Bułhak, Plater-Zyberk) zaangażowało się w komercyjny rynek. Także 
„wielu innych dorabiało publikacjami w komercyjnej prasie” (Wieczorek, 
Hoffman, Gardulski, Cyprian). Abstrahując chwilowo od kwestii ilościowych 
podanych w artykule przykładów, zwrócę uwagę PT Czytelników na fakt, że 
Bułhak był ewenementem w środowisku fotograficznym: intensywnie pracując, 
sprzedawał swoje fotografie, które reklamował na łamach pism, książek fotogra-
ficznych, a także za pomocą wydawanych ulotek. Fotografia (w różnych aspek-
tach) była jego konsekwentnym i wieloletnim źródłem utrzymania. Podobnie 
jednostkowym zjawiskiem była Agencja „Fotoplat” (vel „Photo-Plat”) S. Plate-
ra-Zyberk. Z pozostałych nazwisk zwrócę uwagę jeszcze na Konrada Hoffmana, 
bardzo interesującego autora pochodzącego ze środowiska poznańskiego, który 
– niestety – zginął tragicznie w 1935 roku, a więc jego udział w sugerowanych 
przez M. Szymanowicza wydarzeniach uznać należy za zdecydowanie skrom-
niejszy niż sugerowany. Wracając do tezy o komercjalizacji „piktorialistów”, 
chciałbym jeszcze wyjaśnić, że przez to pojęcie będę rozumiał (mam nadzieję, 
że w zgodzie z definicją M.S.) twórców (amatorów oraz znacznie mniej licznych 
fotografów zawodowych), którzy uprawiali fotografię piktorialną, a więc arty-
styczną. By bliżej określić tę grupę, proponuję utożsamić ją z uczestnikami wy-
staw fotograficznych, które świadczą o ich kompetencjach artystycznych. Moż-
liwość sprawdzenia tezy o stopniu ich komercjalizacji dawałaby np. 
systematyczna analiza wybranych tytułów prasy okresu międzywojennego. 
W ramach prowadzonego przeze mnie seminarium magisterskiego w ubiegłym 
roku powstała praca10, której autorka zajęła się fotografią na łamach „Wiadomo-
ści Literackich” z lat 1924–39. W zebranym materiale (baza danych zawiera 
2 563 rekordy) autorka stwierdziła istnienie 61,4% zdjęć nie podpisanych. Pozo-
stałe były sygnowane przez 174 autorów (w tym 32 firmy). Ze środowiskiem fo-
toamatorów związanych było 13 twórców, przy czym należy pamiętać, że podaję 
stan z 15 lat działalności „WL”, a nie interesującej nas drugiej połowy lat 30., 
oraz że niektóre zamieszczone na łamach pisma prace stanowiły wyłącznie ilu-
strację do artykułów o aktualnych wystawach fotograficznych. W gronie najak-
tywniejszych autorów należy wymienić: Jana Bułhaka (16 prac), Benedykta Do-
rysa (44), Antoniego Gürtlera (11), Fryderykę Olesińską (7), Henryka 
Schabenbecka (7). Pozostali „ulegli komercjalizacji” 1, 2 razy...  

                                                 
10 Dobrowolska A., „Fotografia jako ilustracja i temat publikacji w «Wiadomościach Literackich» 

z lat 1924–1939”, praca magisterska, Akademia im. Jan Długosza, Częstochowa 2004. 
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Ponieważ można uznać, że „Wiadomości Literackie” nie są najlepszym 
przykładem, innym sposobem na potwierdzenie tezy Szymanowicza byłaby np. 
analiza zbiorów fotografii prasowej, które gromadzone są m.in. w warszawskim 
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Jest to szczególnie miejsce, ponieważ 
znajduje się tam zespół Agencji „Światowid”, która miała centralę w Krakowie 
oraz oddziały w większych miastach Polski m.in. Warszawie, dzięki czemu 
chętni fotoamatorzy (vel piktorialiści) mogli nawiązać z nimi kontakt zapewnia-
jący sprzedaż zdjęć... Informacji do zweryfikowania ich aktywności może do-
starczyć publikacja Jana Bonieckiego Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w fo-
tografii (Warszawa 1996), w której – jak pisze sam autor – „niemal wszystkie 
[zawarte w katalogu] fotografie pochodzą (...) z koncernu prasowego Ilustrowa-
ny Kurier Codzienny – Agencja Fotograficzna «Światowid»”11. W gronie 20. 
najliczniej reprezentowanych fotografów wymienia on tylko dwóch związanych 
z ruchem amatorskim: Jana Bułhaka i Henryka Gąsiorowskiego. Ogólna analiza 
„Indeksu osób” pozwala poznać nazwiska jeszcze 10 autorów, których prace 
występują zdecydowanie mniej licznie. Powtórnie zwracając uwagę, że dane te 
dotyczą obszaru czasowego znacznie wykraczającego poza drugą połowę lat 30., 
pozwolę sobie porównać powyższe wyniki z liczbą ok. 1 800, która odpowiada 
stanowi nazwisk zawartych w indeksie mej książki o wystawiennictwie fotogra-
fii artystycznej z lat 1921–39. Niestety, nawet pomniejszona (bardziej realna?) 
wartość liczbowa nie niweluje pytania o zasadność opinii Szymanowicza suge-
rującego – na podstawie sześcioosobowej reprezentacji – komercjalizację znacz-
nie liczniejszej populacji (vel „wielu”) piktorialistów. Czy podane przykłady 
(nawet akceptując zmarłego Hoffmana) rzeczywiście upoważniają do czynienia 
tak daleko idących uogólnień? A może problem dotyczy „piktorialistów”, któ-
rych należy zdefiniować w odmienny niż powyżej sposób? 

Ponieważ Szymanowicz utrzymuje opinię o związku miłośników fotografii 
z systemem komercyjno-społeczno-politycznym, zwrócę jeszcze uwagę, że byli 
to głównie – jak sama nazwa wskazuje – twórcy, którzy fotografię uprawiali 
„con amore”, bez konieczności walki o utrzymanie się na rynku, by zarobić na 
życie. Dwa przytoczone wcześniej przykłady (Bułhak, Plater-Zyberk) należą do 
nielicznych wyjątków w środowisku fotoamatorów, którego wielkość w 1936 
roku szacował Zenon Maksymowicz na 95 000 osób12... Oczywiście wartość ta 
jest hipotetyczna i nie odzwierciedla liczby autorów, których jakość pracy rze-
czywiście dawałaby możliwość prowadzenia działalności zarobkowej. 

Ponieważ, jak pisał Szymanowicz: „Utrzymanie się w czystej formie estetyki 
piktorialnej, w obliczu rozwoju fotografii awangardowej, naukowej czy repor-

                                                 
11 Boniecki J., Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w fotografii, Wyd. DiG, Warszawa 1996, s. 3 nlb. 
12 Maksymowicz Z., List otwarty do polskich fotoamatorów, „Ero Foto” 1936, nr 3, s. 19. 
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terskiej nie było już możliwe w połowie lat 30.”13, myślę, że przekonującym 
uzasadnieniem tej tezy – po ustaleniu listy autorów – byłaby analiza ich twór-
czości w aspekcie chronologicznym. Działanie to nie znajduje potwierdzenia 
w przypisach bibliograficznych, co – niestety – każe spodziewać się intuicyjne-
go charakteru wyrażonej opinii. 

W dalszej części swego tekstu M. Szymanowicz odpowiada na szczegółowe 
zarzuty, wśród których wraca do problematycznego dla mnie uznania wystawy 
śląskiej za istotniejszą od warszawskiej „Wystawy Fotografii Ojczystej” (1938). 
Wg autora łamie się przy okazji moja pewność co do apolityczności programu 
Fotografii Ojczystej, co proponuję przeanalizować jeszcze raz. Jak napisałem 
o odbywających się w latach 30. wystawach krajoznawczych (a nie programie 
Fotografii Ojczystej): należy je konsekwentnie rozpatrywać w „podobnych ka-
tegoriach co wcześniejsze, a więc GŁÓWNIE jako proturystyczne działania 
marketingowe”. Słowo „głównie” nie oznacza braku wyjątków o odmiennej 
funkcji, którą uważam za prawdopodobną. Uwaga M. Szymanowicza miałaby 
zatem rację bytu, gdyby zdanie pozbawione było tego właśnie przysłówka... 

Wracając do warszawskiej wystawy, M. Szymanowicz stwierdził, że już wg 
współczesnych nie spełniła ona pokładanych w niej nadziei, co dokumentuje 
JEDNĄ (cytowaną za Płażewskim14) wypowiedzią Mariana Dederki. Jak wskazu-
je całość tekstu recenzji, stwierdzenie Dederki było konsekwencją założonego 
przez niego potencjalnego zastosowania dla eksponowanych prac, które widział 
jako punkt wyjścia do „plakatów, ilustracyj i ulotek”15. Niezgodność z utylitarny-
mi oczekiwaniami sprawiła, że pisał: „Prace są bardzo piękne, bardzo artystyczne, 
ale to nie to”16. Mimo to w następnym zeszycie „Fotografa Polskiego” (2/1939) 
zamieścił bardziej szczegółową analizę ekspozycji wraz z wspierającymi się 
i niemal jednobrzmiącymi pozytywnymi opiniami: „Całość wystawy bardzo do-
bra, a prace z bardzo małymi wyjątkami na bardzo wysokim poziomie” oraz: 
„W każdym razie wystawa interesująca i na bardzo wysokim poziomie”17. 

Przy okazji warto zwrócić uwagę również na samego autora recenzji: 
M. Dederko był (wraz z synem Witoldem) wynalazcą techniki „fotonitu”, która 
była wyrazem sprzeciwu wobec monotonii i „pustki” współczesnej fotografii. 
Eksperyment ten był bardzo licznie – i najczęściej negatywnie – dyskutowany 
przez środowisko fotograficzne. Niemal równocześnie artysta z dystansem od-
niósł się do pierwszych przejawów Nowej Rzeczowości, by następnie zaakcep-
                                                 
13 Szymanowicz M., Śląskiej idylli ciąg dalszy, „Fotografia” 2004, nr 16, s. 108. 
14 Płażewski I., Spojrzenie w przeszłość fotografii polskiej. 
15 Kruk Zabiełło J. [Dederko M.], Wystawa fotografii ojczystej, „Fotograf Polski” 1939, nr 1, s.10. 
16 Tamże. 
17 Kruk Zabiełło J. [Dederko M.], I Polska Wystawa Fotografiki Ojczystej, „Fotograf Polski” 1939, 

nr 2, s. 24. 
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tować walory tej stylistyki, czego przejawem był wstęp do katalogu Wystawy 
Fotografiki Sowieckiej (1934). Myślę, że ta krótka prezentacja jednoznacznie 
wskazuje, że jego oczekiwania wobec prac eksponowanych na wystawach mo-
gły wykraczać poza opinie wielu innych autorów. Świadczy to także, że trudno 
go uznać za środowiskowy „vox populi”... 

Jak widać z powyższego, Pierwsza Wystawa Fotografii Ojczystej nie była 
tak zła, jak przekazał M. Szymanowicz. W zaistniałej sytuacji można zadać reto-
ryczne pytania, co Dederko napisałby o wystawie śląskiej? Czy prezentowane na 
niej prace spełniłyby jego oczekiwania dot. enigmatycznych „walorów plakato-
wych”, których nie miały zdjęcia z Wystawy Fotografii Ojczystej? Szkoda tak-
że, że użyta w tekście Szymanowicza wypowiedź Wieczorka (dot. wystawy ślą-
skiej) pochodzi z artykułu pozbawionego jakichkolwiek informacji 
o eksponowanych pracach (!), co mogłoby stanowić pewien punkt oparcia do 
dalszych rozważań o znaczeniu ekspozycji dla polskiej fotografii, a także, że nie 
została zacytowana żadna inna recenzja18 przybliżająca opinie współczesnych.  

Kolejnym potwierdzeniem wyjątkowości śląskiej wystawy miała być jej lo-
kalizacja w gmachu Urzędu Wojewódzkiego-Sejmu Śląskiego. Analizując opra-
cowanie Ludwika Brożka Wystawy na Śląsku w latach 1932–193719 zauważyć 
można, że było to jedno z kilku miejsc służących artystycznym ekspozycjom 
w Katowicach. Pokazy odbywały się m.in. w Domu Oświatowym, hotelu 
„Savoy”, sali „Wypoczynku”, teatrze rewiowym „Rarytas”, budynku przy torze 
łyżwiarskim, a później w Domu Sztuki. Sytuację wspomagał interesujący nas 
Urząd Wojewódzki, gdzie w latach 1933–1937 odbyło się 12 ekspozycji. Do 
bardzo szczególnych zaliczyłbym I Wszechsłowiańską Wystawę Filatelistyczną 
połączoną z wystawą numizmatyczną i pamiątek z plebiscytu i powstań, która 
odbyła się w 1934 roku pod protektoratem „ministra poczt i telegrafów inż. Emi-
la Kalińskiego, wojewody śląskiego dra Michała Grażyńskiego, biskupa śląskie-
go Stanisława Adamskiego, generała dra Józefa Zająca i biskupa-sufragana dra 
Bromboszcza”20. Jeśli o znaczeniu wystawy może świadczyć liczba protektorów, 
jednoosobowa opieka wojewody nad wystawą fotograficzną wydaje się uhono-
rowaniem raczej symbolicznym. Uwagi tej proszę nie traktować w kategoriach 
rozstrzygających, a jedynie refleksji, jak wielu informacji o śląskiej wystawie 
jeszcze nie posiadamy... 

                                                 
18 Wg M. Szulca (Materiały do historii fotografii polskiej. Bibliografia 1836–1956, Ossolineum, 

Wrocław 1963) w prasie fotograficznej ukazała się tylko jedna – prawdopodobnie jednobrzmią-
ca – anonimowa recenzja w „Foto-Drogiście” i „Przed Obiektywem” (1938, nr 5). Niestety, 
z uwagi na trzeciorzędną wartość tych pism – nie dysponuję nimi. 

19 Brożek L., Wystawy na Śląsku w latach 1932–1937, Drukarnia Dziedzictwa, Katowice 1938 
20 Tamże, s. 15. 



 Wokół „Piękna Ziemi Śląskiej” i  polskiej fotografii lat 30., cz. II 143 

Obstając przy wyższej randze wystawy warszawskiej, nadal zwracam uwagę 
na ministerialny protektorat, wydanie katalogu w trzech wersjach językowych 
oraz – jak donosiła prasa – jej eksponowanie w Atenach. Za Dederką dodam, że 
warszawską uroczystość otwarcia zaszczycili: minister Szembek oraz „liczni 
członkowie korpusu dyplomatycznego z p. ambasadorem Francji Noel oraz p. 
ambasadorem Anglii Kennard na czele”21. Myślę, że to wystarczające uzasad-
nienie mojego sceptycyzmu wobec katowickiej wystawy. 

Kończąc swoje wystąpienie M. Szymanowicz zarzucił mi manipulację doty-
czącą Fotografii Ojczystej, wskazując na przypis 5 z pierwszego wystąpienia, 
gdzie napisałem o pracach hiszpańskiego artysty Ortiza Echagüe, które zwróciły 
uwagę Bułhaka już w 1925 r. Abstrahując od użycia terminu sugerującego moją 
złą wolę, pragnę zwrócić uwagę, że informacja znalazła się przypisie do tekstu 
głównego cytowanego fragmentu książki, a więc jest jego uzupełnieniem. Po-
nadto wynikała ona z bezpośredniej analizy – wskazanego w tekście – artykułu 
Bułhaka Regionalizm w fotografii...22 ze znamiennym podtytułem: „Czego Pol-
ska może się nauczyć od Hiszpanii”, w którym autor, pisząc ponad 7 stron tek-
stu, 4 z nich poświęcił twórczości wspomnianego artysty. O fotografii niemiec-
kiej napisał niemal trzy zdania i brzmią one następująco: 1) „Jest to «fotografia 
ojczysta», którą bodaj pierwsze zainicjowały Niemcy w nazwie i treści „Heimat-
Photographie” i w szeregu zaplanowanych norm organizacyjnych zmierzających 
do systematycznego zobrazowania «wiedzy o ojczyźnie»”, 2) „Tam stowarzy-
szenia i kółka fotograficzne, rozsypane licznie po kraju, otrzymują dyrektywy 
naczelne i są poddane pewnej kontroli społecznej, która reguluje ich prace i zdą-
ża do uczynienia ich najbardziej wydajnymi i wszechstronnymi”. W trzecim od-
niósł się jedynie do nazwy: „Zanim rozwinę (...) sposoby stworzenia w Polsce 
«fotografowania ojczyzny», która nie posiada nawet jeszcze ustalonej nazwy, 
wskutek czego tłumaczymy ją żywcem z niemiecka przez «fotografię ojczystą» 
(Heimat-Photographie), chciałbym jej zadania i osiągnięcia przedstawić na ży-
wym przykładzie (...)”23. Omawianym dalej przykładem była Hiszpania i piewca 
jej piękna Jose Ortiz Echagüe24... Bułhak zatem orientował się w organizacji fo-
                                                 
21 Kruk Zabiełło J. [Dederko M.], Wystawa..., op. cit. s. 10. 
22 Bułhak J., Regionalizm w fotografii czyli fotografia ojczysta, (Czego Polska może się nauczyć od 

Hiszpanii), „Nowości Fotograficzne” 1937, nr 2, s. 17. 
23 Tamże, s.18. 
24 Nazwisko tego artysty Bułhak przytacza także w znanym Szymanowiczowi artykule Linie wy-

tyczne fotografii ojczystej („Przegląd Fotograficzny” 1938, nr 2, s. 23), gdzie na dwóch stronach 
przedstawione zostały pojęcia „Fotografia ojczysta”, „Zadania”, „Teren pracy” i „Wykonanie 
praktyczne”. Oprócz zasad niemieckich kursywą podano w nich uwagi korygujące przeznaczone 
dla polskich czytelników, których starano się pobudzić do dyskusji. W ostatnim dziale, pisząc 
o niewskazanych fotomontażach, zdjęciach odwróconych, czy wykonanych z użyciem technik 
swobodnych pozwalających uzyskać dowolność i interpretację, Bułhak zauważał: „Czy może 
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tografii niemieckiej, jednak do zilustrowania idei Fotografii Ojczystej wybrał 
odpowiedniejsze przykłady pochodzące z innego kraju i znane mu już od 1925 r. 
Czy to oznacza, że – jak zrozumiał Szymanowicz – uważam „Fotografię Ojczy-
stą” za wytwór hiszpański? Myślę, że prostszym i zgodnym z prawdą wnioskiem 
powinno być stwierdzenie, że unikam propagowania upraszczającego stwierdze-
nia o wyłącznie niemieckiej proweniencji polskiej Fotografii Ojczystej. 

Uważając, że kwestia ta jest znacznie bardziej złożona, przytoczę kilka wy-
powiedzi, które m.in. uzasadnią powyższe stanowisko. Według M. Dederki, 
„Niemcy (...) na IX Salonie [1935] swój dział określili mianem Heimatphoto-
graphie. Nasi fotograficy i ci starsi z Bułhakiem na czele i ci młodsi reprezento-
wani przez Wieczorka przejęli się mocno tym zagadnieniem. Nie przeraziła ich 
ogromna suchość i zupełnie średni poziom prac niemieckich na IX Salonie, wie-
rzyli oni mocno, że to nowe hasło «Fotografia Ojczysta» da nowe ożywcze soki 
wysiłkom naszych fotografików. Toteż nie opierali się ani na pracach niemiec-
kich heimatowców, lecz na wyczynach wysoce artystycznych wielkiego hisz-
pańskiego samotnika Ortiz Echaqüe, oraz na mocnej i zwartej, lecz o indywidu-
alności zbiorowej grupie fotografiki węgierskiej i jugosławiańskiej”25. 

Ciekawych spostrzeżeń skłaniających do refleksji nad rozwojem „Fotografii 
Ojczystej” w Polsce i jej relacją z praktyką niemiecką dostarcza także sprawoz-
danie z wspomnianego już Zjazdu Delegatów Towarzystw Fotograficznych 
w 1937 roku, podczas którego J. Bułhak wygłosił odczyt pt. „Czego nas uczy fo-
tografia hiszpańska?” (o Ortiz’ie Echagüe). „Po referacie wywiązała się dłuższa 
dyskusja na temat fotografii ojczystej i zorganizowania w Polsce pracy nad nią. 
Omówiono sprawę skomunikowania się z towarzystwami fotograficznymi Nie-
miec i Węgier, by zapoznać się z organizacją fotografii ojczystej w tych krajach, 
gdzie stoi ona wysoko, i ewentualnie wykorzystać w Polsce metody pracy, wy-
próbowane już na tamtych terenach”26. W wyniku dyskusji „Postanowiono [tak-
że] urządzać co roku wystawy fotografii ojczystej na wzór odbywającej się we 
Lwowie wystawy «Piękno krajobrazu Polski»”, a „p. Plater wysunął projekt wy-
dawania zeszytami almanachu fotografii ojczystej”, którego realizację powie-
rzono autorowi pomysłu i Stanisławowi Turskiemu. 

Komunikat prasowy warto uzupełnić cytatami z protokołu (ksero maszyno-
pisu w zbiorach autora), wg którego: 
— inż. Witold Romer stwierdził, „że nie ma potrzeby sięgania do wzorów za-

granicznych, gdyż prof. Bułhak sam jest uosobieniem fotografii ojczystej”, 
                                                 

nazbyt surowe ograniczenie? Należałoby może pozostawić to rzetelności artysty? Przykład: ob-
razy folklorystyczne Jose’go Ortiz Echaqüe”... 

25 Kruk Zabiełło J. [Dederko M.], Wystawa..., op. cit., s. 10 
26 Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Polsk.[ich] Towarzystw Fot.[ograficznych] w Warszawie, 

„Przegląd Fotograficzny” 1937, nr 11, s. 205. 
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— inż. Marian Dederko pragnął „unikać bezdusznych wzorów niemieckich, 
a naśladować raczej Węgrów, których prace są bardziej interesujące ze 
względu na różnorodność tematu i dużą inicjatywę”, 

— Stanisław Turski zaproponował „dołączyć do fotografii ojczystej fotografię 
przyrodniczą i marynistyczną”. 

Powyższe wypowiedzi pozwalają uznać wspomniany Zjazd Delegatów 
z 1937 r. za zdarzenie zdecydowanie istotne dla rozważań o genezie polskiej 
„Fotografii Ojczystej” oraz stwarzają asumpt do zweryfikowania znaczenia, ja-
kie M. Szymanowicz przypisuje wizycie w Polsce prof. Paula Lükinga, Prezy-
denta Związku Zrzeszeń Fotograficznych w Niemczech, który przybył na otwar-
cie IX Międzynarodowego Salonu w Warszawie. Jak pisał J.A. Neuman, przy 
okazji przedstawił on w lokalu PTF obraz „organizacji i pracy związków ama-
torskich niemieckich”, mówiąc m.in. o dwóch poziomach twórczości (podsta-
wowy, tzw. Heimatphotographie, czyli pierwszy stopień wtajemniczenia, oraz 
zaawansowany, nakładający obowiązek pracy artystycznej oraz uczestnictwa 
w wystawach). Jeśli powyższe spotkanie można próbować uznać za znaczące dla 
części członków PTF osobiście uczestniczących w wykładzie, to trudniej podobny 
walor przypisać cytowanemu ogólnikowemu artykułowi dla czytelników na tere-
nie kraju. Temat nie zyskał także dalszych, bieżących prób jego rozwinięcia.  

Zwrócę uwagę jeszcze na jedną kwestię: w czasie opisanego Zjazdu zatwier-
dzono wniosek delegata S. Turskiego, by w zakresie Fotografii Ojczystej znala-
zła się także tematyka przyrodnicza i marynistyczna, co prawdopodobnie wska-
zuje na genezę przyszłej lwowskiej Wystawy Fotografiki Morskiej (1939). 

Przedstawiając powyższe fakty, pozwolę sobie mieć nadzieję, że stanowią 
one wystarczające uzasadnienie mego stanowiska, a także uzupełnią polemiczne 
kwestie z zachowaniem – postulowanej przez E. Cassirera – równowagi między 
„empiryczną realnością rzeczy” a „darem nieograniczonej wyobraźni”. 
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