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Stefan Czyżewski
Uniwersytet Łódzki
Łódź

Dewaluacja fotografii w epoce cyfrowej

Devaluation of photography in the digital era

Streszczenie

Tekst jest próbą przeanalizowania przesłanek i opisu faktów związanych  
z sytuacją, w jakiej znalazła się fotografia w kulturze współczesnej zdominowa-
nej przez technologie cyfrowe. Jedocześnie jest próbą przewartościowania kilku 
zagadnień, które jako „oczywiste” przestały być przedmiotem refleksji krytycz-
nej. Należą do nich głównie problemy „odmienności” fotografii „analogowej” 
od „cyfrowej” i „rewolucji”, jaka rzekomo nastąpiła po zdominowaniu fotografii 
przez „cyfrę”. Należy do nich również próba odpowiedzi na wciąż otwarte pyta-
nie: dlaczego fotografia podlega swoistej dyskryminacji przez historyków sztuki? 
Dotyczy ono interesującej konfrontacji sztuki i fotografii. W XX wieku napisano 
wiele podręczników historii sztuki. Tradycyjnie ich autorzy zajmują się malar-
stwem, rysunkiem, rzeźbą i architekturą i co ciekawe, ostatnio designem. Foto-
grafia nie jest lub prawie nie jest w nich uwzględniana.

Tytułowa dewaluacja fotografii w epoce cyfrowej analizowana jest  
w tekście na trzech płaszczyznach:

1 „Aury wiarygodności” – utrwalenie się społecznego odczucia całkowite-
go jej utracenia. Aczkolwiek fotomontaż istniał prawie od początku fotografii, 
to świadomość manipulacji zawartością obrazu poprzez jego użycie praktycznie 
nie istniała. Zdjęcie zaświadczało o istnieniu człowieka, obiektu, zajścia danych 
procesów itd. Magia hasła „fotograf przy tym był” rozumiana jako zaświadczenie 
prawdy była niepodważalna. Upowszechnienie cyfrowych ingerencji w obrazie 
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fotograficznym stworzyło możliwości kreacji, ale i oszustwa. Fotografia już nie 
jest traktowana jako „dowód na istnienie”.

2 „Totalnej demokratyzacji” – powstanie w sensie dosłownym zjawiska glo-
balnego fotografowania. Zniwelowanie do zera komplikacji i trudności technolo-
gicznych procesu fotografowania i wykonywania obrazów finalnych, jak również 
stosunkowo niskie koszty z tym związane (aparat fotograficzny jest „dodatkiem” 
do np. telefonu), wszystko to spowodowało, że fotografują wszyscy, wszędzie  
i wszystko. 

3 „Fotografii jako sztuki” – wygaszenie „starego dylematu” poprzez przesu-
nięcie go na inny obszar. Na tradycyjne pytanie „czy fotografia jest sztuką” nie 
odpowiedziano i odpowiedzi tej już nikt nie oczekuje… Obecnie zatarła się gra-
nica pomiędzy sztuką a fotografią, a właściwie formami (gatunkami) fotografii 
uprawianej jako dyscyplina artystyczna obok wielu innych, „niehistorycznych” 
dyscyplin, np. instalacji, akcji, dokamerowych performens itp. Paradoksalnym 
jest fakt, że dyscypliny te nie zaistniałyby dla historii sztuki, gdyby nie dokumen-
tacyjne możliwości fotografii. Sztuka mieści już w sobie fotografię i jest to nowa 
forma ich koegzystencji. 

W zakończeniu tekstu postawione zostaje pytanie: czy udemokratycz-
nienie fotografii nie poszło zbyt daleko? Nastąpiło zalanie świata foto-
grafiami w takiej liczbie, że nie jest to możliwe do ogarnięcia! Wszystkie 
one wydają się być „równouprawnione”! Przywołując twierdzenie klasyka  
o ilości i jakości, wniosek nasuwa się sam, wniosek ten jest podstawą twierdzenia 
o tytułowej dewaluacji. Na dodatek, fotografie przestały istnieć w materialnej 
formie – są gdzieś na dyskach do rzadkiego przeglądania, a czasem w ogóle nie 
są oglądane, żyją wirtualnie. Wydaje się, że wszyscy fotografują, a nikt zdjęć tych 
nie ogląda…

Słowa kluczowe: Fotografia analogowa; fotografia cyfrowa; technologia fo-
tografii; historia fotografii; fotografia a sztuka; „aura wiarygodności”; rewolucja 

cyfrowa; fotografia w kulturze; socjologia fotografii.

Tekst jest próbą zwrócenia uwagi na przesłanki i fakty związane z sy-
tuacją, w jakiej znalazła się fotografia w kulturze współczesnej, zdomino-
wanej przez technologie cyfrowe. Równocześnie jest przywołaniem fak-
tów świadczących o swoistej dyskryminacji fotografii przez historyków 
sztuki, aby przeanalizować, czy w tym aspekcie cokolwiek się zmieniło?

Na wstępie dodatkowa uwaga o charakterze tezy ogólnej, od której 
należy rozpocząć.
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Pojęcie obrazu jest kategorią naczelną, niezależną od dowolnych opo-
zycji pojęć stosowanych w krytyce i historii sztuki, typu: akademizm – 
awangarda, figuratywność – abstrakcja, rejestracja – kreacja itd. Postawa 
twórcza artysty także nie zmienia faktu istnienia obrazu jako przedmiotu-
-dzieła i jego funkcjonowania. Technologie wytwarzania obrazu i rodzaj 
materiału nośnika w tak pojmowanym statusie ogólnym jego istnienia tak-
że nie mają decydującego znaczenia. 

Treść tytułu zobowiązuje także do sformułowania kilku uwag odno-
śnie sposobu rozumienia postawionej w nim tezy sugerującej, że zjawi-
sko spadku wartości fotografii i kompletne zawłaszczenie przez system 
cyfrowej rejestracji jej technologicznego statusu są ze sobą powiązane. 
Wyjaśnienia wymaga więc, w jaki sposób rozumiana jest ogólna wartość 
fotografii  – tu, jak w większości sytuacji analogicznych, nie precyzuj-
my jeszcze, czy: artystyczna, dokumentalna, społeczna itd.1 Wyjaśnienia 
wymaga także kwestia zweryfikowanego spojrzenia na rolę cyfrowego 
„przełomu”2. Także wyjaśnienia wymaga pytanie główne: czy zaszły 
zmiany na obszarze fotografii i jeśli tak, to jakie, w ciągu ostatnich 25–30 
lat, w czasie, po którym nastąpiła już całkowita zamiana sposobów reje-
stracji obrazu fotograficznego z metody „światłochemicznej” na „światło-
elektroniczną”, czyli – używając niewłaściwych, kolokwialnie skracanych 
określeń – z metody „analogowej”, na metodę „cyfrową”. 

Zmiana technologii rejestracji obrazu fotograficznego i jego statu-
su materialnego podczas późniejszej archiwizacji postrzegana jest przez 
wielu krytyków i kulturoznawców jako kryterialna zmiana kulturowa3. 
Czy słusznie?4 Czy fotografia w technologii cyfrowej to „inna” fotogra-
fia? W końcu lat 90. ubiegłego stulecia zgłaszano niepewność wobec tak 

1 Problem wartości fotografii wydaje się być różnie rozumiany w zależności od „gatunków 
fotografii”, stanowi to szeroki temat odrębny. Wielu autorów arbitralnie stosuje własną nomenklaturę. 
Por. François Soulages, Estetyka fotografii, Strata i zysk,Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2007, ss. 16-19.
2 Por. m.in.: Wolf Lieser, The World Of Digital Art, Tandem Verlag GmBH, Potsdam 2010; także: 
Mark Tribe & Jana Reena, New Media Art, Taschen, Köln 2009; oraz w Polsce: Od fotografii do 
rzeczywistości wirtualnej, pod red. Maryli Hopfinger, Instytut Badań Literackich, Warszawa 1997.
3 Od fotografii do rzeczywistości…, dz. cyt., zwłaszcza tekst Kariny Banaszkiewicz: Trzy wynalazki, 
dwie generacje obrazu, jedna estetyka, s. 233–240. Również Piotr Zawojski, Elektroniczne 
obrazoświaty. Między sztuką a technologią, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2000.
4 Szerzej na ten temat patrz: Stefan Czyżewski, Nowa sytuacja fotografii w epoce cyfrowej – wyzwanie 
metodologiczne, „Fotografia” 2001 nr 2 (5).
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postawionego problemu. „Można zapytać, co jest rzeczywistym środo-
wiskiem fotografii cyfrowej? Choć przejście od wirtualnego bytu moni-
torowego (soft copy) do postaci materialnej, czyli papierowego wydruku 
(hard copy), jest stosunkowo prostym zabiegiem technicznym, to jednak 
wydaje się, że obrazy cyfrowe są rzeczywiste wtedy, kiedy żyją na ekranie 
monitora komputerowego. Stawia to w centrum pytanie o swoistą demar-
kację, tzn. oddzielenie tego, co jeszcze możemy uznać za fotografię, od 
tego, co już nią nie jest”.5 Tego typu stanowiska bazowały na niestety 
niewłaściwie i nie do końca rozumianej technologicznej różnicy pomię-
dzy „cyfrą” a „analogiem”. Aczkolwiek materialność nośnika fizyczne-
go jest poziomem (jednym z sześciu6) istnienia i funkcjonowania obra-
zu, na którym następuje kodowanie informacji, to odmienność nośnika 
tych samych ikonicznych treści nie zmienia statusu obrazu jako takiego. 
Przykładem może być znaczenie niesione przez porcelanę jako materialny 
nośnik obrazu, który w wypukłym o owalnym kształcie portrecie ozna-
cza, że osoba przedstawiana nie żyje (chodzi o tzw. zdjęcie nagrobko-
we). Ta sama osoba na zdjęciu wykonanym na podłożu papierowym jest  
 „tą samą osobą”, taka bowiem jest natura znaków ikonicznych, które „nie 
«mają właściwości przedstawianego przedmiotu», lecz odtwarzają pewne 
składniki jego postrzeżenia, a czynią to na podstawie normalnych kodów 
postrzegawczych”.7 Polemikę z Zawojskim można umocnić retorycznym 
pytaniem o status obrazu slajdu wyświetlanego z rzutnika na ekran… 
Istotą obrazu fotograficznego jest jego powstanie jako optycznego obrazu 
światła odbitego od fotografowanego obiektu. Obraz ten musi przybrać 
formę materialnego zaistnienia, aby być percepowalny – dowolną formę, 
która przecież nie zmienia jego statusu. 

W tym momencie, nieco dygresyjnie, ale zdecydowanie, należy zaak-
centować uwagę o charakterze prymarnym – „obraz cyfrowy” w fotogra-
fii, w rozumieniu rejestracji opartej o opozycje binarne, jest tak stary, jak 
druk fotografii przy użyciu rastra punktowego – od połowy lat 90. XIX 

5 Piotr Zawojski, Elektroniczne obrazoświaty..., dz. cyt., s. 71.
6 Szerzej na ten temat w: Umberto Eco, Pejzaż semiotyczny, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1972, s. 100.
7  Umberto Eco, Pejzaż, dz. cyt., s. 159, 160.
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wieku (punkt czarny – tło białe)8; tzw. obraz cyfrowy zarówno wydruko-
wany, jak i na ekranie monitora (nieważny jego typ – CRT, LCD itp.) jest 
przecież wciąż analogowy!

Z naukowego punktu widzenia z trudem wykazać można, że za-
pis analogowy różni się od cyfrowego w aspekcie rejestrowania różnic 
w strumieniu światła odbitego od fotografowanego obiektu, różnic bę-
dących informacjami o tym obiekcie. W sensie technologicznym należy 
przetworzyć energię światła na fizycznie zaistniałe zmiany, które zareje-
strowane stanowić będą dane obrazowe. Zmiany te następują w materii 
nośnika i w drugim etapie, po ich zarejestrowaniu, stają się konwertowal-
ne do wizualnie postrzegalnych danych obrazowych. 

W zapisie analogowym, w nośniku (materiał światłoczuły), jonowa 
postać srebra (Ag+) występująca w halogenkach (np. Ag+Br-) na skutek 
energii światła (promieniowanie elektromagnetyczne) zostaje zobojęt-
niona do postaci metalicznej (Ag0), tworząc centra wywoływania obrazu 
utajonego. Wywoływanie jest wzmacnianiem chemicznym tego obrazu.9 
Ilość energii światła i czas jego działania są tu kryterialne dla konieczno-
ści procesu wywoływania. Chociaż Solarigrafie Sławomira Decyka są nie 
tylko artystycznym, ale i fizycznym dowodem na możliwość uzyskania 
obrazu fotograficznego bez procesu wywoływania10. Istotą zapisu analo-
gowego jest równoczesne (cała powierzchnia klatki) naświetlenie wszyst-
kich centrów czułości (elementów światłochemicznie czułych) materiału 
światłoczułego11 energią światła proporcjonalną do wartości luminancji 
i chrominancji w ich analogowych zróżnicowaniach względem fotogra-
fowanej rzeczywistości. Naświetlone centra czułości stają się centrami 
wywoływania. 

8 Mary Warner Marien, 100 idei, które zmieniły fotografię, Top Mark Centre, Raszyn 2012, s. 107.
9  Szerzej na ten temat w: Mikołaj Iliński, Materiały fotograficzne czarno-białe, wyd. II, Wydawnictwo 
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1970. Tam rozdz. VI: Obraz utajony i jego przemiany,   
s. 165–190. 
10 Solarigrafie – zapisy trajektorii słońca w ciągu półrocznego (także dłuższych) czasu 
naświetlania. Artysta wykorzystuje zjawisko fotolizy, które umożliwia powstanie 
czytelnego wizualnie obrazu na materiale światłoczułym, bez procesu wywoływania. 
Artystyczny aspekt tej serii prac patrz m.in.: Piotr Kula, Solarigrafia, [tekst w katalogu]  
w: Sławomir Decyk, Solarigrafia, Fokus ASP, Poznań 2002. Technologiczny aspekt tego procesu 
patrz m.in.: Mikołaj Iliński, dz. cyt.
11 Centra czułości + naświetlenie → centrum wywoływania + wywoływanie → obraz srebrowy. Patrz 
Mikołaj Iliński, cyt. wyd.
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W zapisie cyfrowym sytuacja na poziomie molekularnym jest wręcz 
tożsama. Kiedy foton uderzy w atom, może spowodować przeskoczenie 
elektronu na wyższą powłokę, a w niektórych przypadkach uwolnienie 
nośnika ładunku (dziur lub elektronów, w zależności od użytego materiału 
półprzewodnikowego) – jest to tzw. efekt fotoelektryczny wewnętrzny.12 
Zjawisko to wykorzystywane jest w przetwornikach CCD (Charge Cou-
pled Device), również w CMOS (Complementary Metal-Oxide Semicon-
ductor), a elementarne zmiany na matrycy też poddawane są wzmocnieniu 
elektronicznemu, by zwiększając poziom sygnału można było je zoba-
czyć. Aby jednak można było je zarejestrować w wersji cyfrowej, muszą 
być poddane skomplikowanej procedurze konwersji A/D (analog to digi-
tal) polegającej na „próbkowaniu”, „kwantyzacji” i „kompresji”.13Istotą 
zapisu cyfrowego jest najpierw rozłożenie obrazu optycznego przez ele-
ment światłoelektronicznie czuły na punkty, których wartości luminancji 
i chrominancji w swych analogowych zróżnicowaniach względem foto-
grafowanej rzeczywistości są później zamieniane na ciągi liczb binarnych 
i magazynowane w pamięciach elektronicznych czy magnetycznych.

Z tego porównania wynika tożsamość procesu powstawania od-
kształcenia nośnika, proporcjonalnego do ilości energii promieniowania 
elektromagnetycznego (światło odbite od obiektu) dla obu typów zapisu 
– analogowego i cyfrowego. Odkształcenie to jest zapisem informacji wi-
zualnej o obiekcie.

Kolokwialne określenia: „fotografia cyfrowa” i „fotografia analogo-
wa” istnieją jako pojęcia będące powszechnie w użyciu, choć ich stoso-
wanie najczęściej wskazuje na brak świadomości o ich zakresie seman-
tycznym. Istniejącego nieporozumienia nie sposób teraz sprostować, 
tkwi ono zbyt głęboko w języku, w którym – jak wiadomo – usus tworzy 
normę. Pojawienie się określenia „cyfrowy obraz” nie wywołało takiego 
nieporozumienia, gdyż zapoczątkowane w połowie lat sześćdziesiątych 
wykorzystywanie komputera do działalności na szeroko pojętym obsza-

12 Za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego Albert Einstein otrzymał w 1921 roku Nagrodę Nobla. 
13 Proces ten jest bardzo skomplikowany i jego wyjaśnienie przekraczałoby objętość niniejszego 
tekstu. Kompletna analiza problemu m.in. w: Stefan Czyżewski, Technologiczne uwarunkowania 
definicji obrazu w technologiach video, część II, Obraz cyfrowy, „Kamera. Film & Tv” 2004, nr 2, 
lub: http://www.scz.republika.pl/wyk/techvid2.html.

http://www.scz.republika.pl/wyk/techvid2.html


15

Dewaluacja fotografii w epoce cyfrowej

rze sztuk wizualnych wykorzystało przymiotnik „komputerowy”, tworząc  
m. in. pojęcie „grafika komputerowa”.14 Dwadzieścia lat późniejsze15 wej-
ście cyfrowego zapisu obrazu w fotografii spowodowało dołączenie przy-
miotnika „cyfrowa” i bezrefleksyjne upowszechnienie, od 1982 roku,16 
nazwy „fotografia cyfrowa”. Kultowa wręcz fascynacja technologią, jaką 
nacechowana jest cywilizacja ostatniego półwiecza, a co za tym idzie – 
kultura także – skutkuje nadmiarowym używaniem przymiotników „kom-
puterowy” i „cyfrowy”. Wzrok badany jest komputerowo, samochodowe 
koła wyważane komputerowo, fryzury projektowane komputerowo itd., 
itp. Komputer w tych wszystkich zastosowaniach jest narzędziem uła-
twiającym, przyśpieszającym działanie człowieka, zwiększającym jego 
precyzję i umożliwiającym pełną powtarzalność, ale nie pełni w prze-
ważającej ilości przypadków warunku sine qua non zaistnienia finalne-
go efektu ludzkich działań. Wiele z nich z równym powodzeniem wy-
konywanych było w epoce przedkomputerowej – zwłaszcza aktywność 
artystyczna! Nieco inaczej jest z przymiotnikiem „cyfrowy” – tu prze-
kłamanie jest dużo szersze. Do „obrazu cyfrowego” dołączmy „dźwięk 
cyfrowy” i z łatwością stwierdzamy powszechne nadużywanie tych okre-
śleń. Przymiotnik „cyfrowy” ma w nich uszlachetniający charakter, jest 
synonimem doskonałości, jakości przewyższającej… obraz czy dźwięk 
analogowy. A to jest nieprawda!17

Fotografia w swej historii zawsze była „analogowa”, lecz przez prze-
szło 150 lat nikt tego nie podnosił jako jej cechy konstytutywnej. Pojawie-
nie się „fotografii cyfrowej” wymusiło wprowadzenie (niejako wstecznie) 
określenia kompatybilnego logicznie – „fotografia analogowa”. Analo-
gicznie na obszarze dźwięku – epoka bakelitowych i winylowych płyt 
jako „analogowych” odeszła nie do końca w niepamięć – co jest w tych 

14 Georg Nees zorganizował swoją pierwszą wystawę, Generative Computergrafik (Stuttgart),  
w lutym 1965. W USA A. Michael Noll zorganizował swoją pierwszą wystawę, Computer Generated 
Pictures w Howard Wise Gallery w Nowym Jorku w kwietniu 1965 r. Patrz: Wolf Leiser, Digital art, 
h.f.ullmann, Tandem Verlag GmBH, Königswinter 2009, s. 19.
15 Faktycznie już w połowie lat 70. eksperymentowano z prototypem matrycy CCD, lecz tu 
uwzględniony jest fakt dynamicznego zastosowania tej technologii, czyli lata 80.
16 Mary Warner Marien, 100 idei…, dz.cyt., s. 205.
17 Podczas digitalizacji zachodzi zmniejszenie ilości informacji wizualnej (i audialnej) zarówno w 
fazie „próbkowania”, jak i „kwantyzacji”, a zwłaszcza podczas „kompresji”. Szczegóły m.in.: Stefan 
Czyżewski, Technologiczne uwarunkowania..., dz. cyt. 

http://www.scz.republika.pl/wyk/techvid2.html
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rozważaniach znamienne, gdyż jesteśmy świadkami renesansu winyli – 
i zastąpiona została epoką krążków CD. Na czym polega owo przekła-
manie, którego konsekwencje są znacznie szersze niż li tylko leksykalne? 
Istota tego przekłamania wynika z niezwykle ważnego faktu, który jest – 
w zasadzie – podstawowym powodem wprowadzenia zapisu cyfrowego. 
Powód ten to możliwość wykonywania kopii zapisu cyfrowego, której ja-
kość pod względem tzw. definicji obrazu18 jest taka sama jak oryginału i to 
niezależnie od numeru jej generacji. Oczywiście nie jest to powód jedyny, 
towarzyszą mu możliwości, jakie daje zapis w postaci plików i pakieto-
wego ich przesyłania. Dołączyć należy nieredukowalną przewagę, jaką 
ma zapis cyfrowy nad tradycyjną postacią fotografii, jeśli pod uwagę weź-
miemy powierzchnię archiwizacyjną, kwestie skatalogowania i dostępu 
(w tym zdalnego – Sieć WWW) do zbiorów. Tu sytuacja w sensie zmian 
kulturowych jest oczywista. 

Właściwą w tym miejscu wydaje się uwaga bardziej ogólna. Przy-
pomnieć wypada, że tak jak literatura to tekst, który musi podlegać kon-
kretyzacji czytelniczej, tak fotografia to obraz przeznaczony do ogląda-
nia. Tekst w książce na półce, jak również fotografia w albumie, mają 
tylko potencjalnie wartość kulturową. Ich zaistnienie następuje poprzez 
aktywny kontakt odbiorcy, który czyta, ogląda. Ale jednak, czy wiersz 
czytany z rękopisu, druku, czy recytowany „z pamięci”, jest każdorazowo 
odmienną literaturą? Odpowiedź nie jest jednoznacznie oczywista, choć, 
jeśli weźmiemy pod uwagę tylko wartości artystyczne osadzone w ma-
teriale językowym, odpowiedź ta brzmi – nie jest! Rezultaty rewolucji 
Gutenberga polegały – co jest oczywiste – na zmianie zasięgu dystrybucji 
tekstów, zwiększeniu jej dynamiki i skróceniu czasu ich kopiowania. Był 
to przełom w kategoriach socjologicznych, kulturowych czy nawet cywi-
lizacyjnych, trudno jednak wykazać, że była rewolucją w literaturze poj-
mowanej jako „sztuka słowa”. Przez analogię można przyjąć, że fotogra-
fia również „żyje”, gdy jest oglądana. Fizyczne otwarcie albumu w wersji 
cyfrowej zastąpione zostaje naciśnięciem klawisza „enter”, a przekładanie 

18 Pojęcie z zakresu warsztatu operatorskiego w filmie. Oznacza jakość obrazu zależną od: ilości 
szczegółów na jednostkę powierzchni, ostrości konturowej, kontrastu i szerokości fotograficznej skali 
walorowej lub / i kolorystycznej.



17

Dewaluacja fotografii w epoce cyfrowej

slajdów w magazynku rzutnika „kliknięciem” myszką. Oczywistą więc 
jest zmiana, polegająca na skróceniu czasu dostępu i poszerzeniu zasięgu 
dystrybucyjnego zdjęć. 

W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy wyodrębnienie cyber-digital-
nej perspektywy jako nowej sytuacji, w jakiej znalazła się fotografia, nie 
jest swego rodzaju przeregulowaniem, jeśli nie wręcz nadużyciem; jeżeli 
zaś nie jest, to jak należy ją badać i opisywać? Czy rzeczywiście sztuka 
wspomagana technologiami cyfrowego zapisu wymaga nowej estetyki?19

Odpowiedź na to pytanie sprowadzić można do lapidarnej konkluzji, 
iż „wewnątrz fotografii”, tzn. dla jej obrazów-dzieł, przełom cyfrowy nie 
przyniósł w perspektywie jej historycznego rozwoju zdecydowanie ra-
dykalnej zmiany, która wymuszałaby konieczność konstruowania nowej 
metodologii badań obrazu fotograficznego lecz jednoznacznie jasne jest, 
że nigdy dotąd fotografia nie była tak uwikłana w sieć zależności wszel-
kiego typu od codziennej praktyki kultury i cywilizacji. Nastąpiło dalsze 
jej upowszechnienie, co komplikuje metodologię badań nad fotografią 
z powodu konieczności uwzględniania różnych kontekstów zewnętrznych 
i obszarów funkcjonowania oraz swoistego sumowania rezultatów wielu 
perspektyw badawczych. 

Próbując przedstawić zmiany, jakie zaszły w sytuacji fotografii po 
utrwaleniu się rezultatów cyfrowego przełomu, należałoby określić ob-
szary, na których one występują. Tytułową dewaluację dostrzec można na 
trzech płaszczyznach:

„Aury wiarygodności”
„Totalnej demokratyzacji”
„Fotografii jako sztuki”

Ad. 1 „Aura wiarygodności” – utrwalenie się społecznego odczucia 
całkowitego jej utracenia.

Przed fotografią i filmem dokumentalnym stoi olbrzymia odpowie-
dzialność za kształt obrazu historii, której źródłami – dokumentami – stają 
się po latach. Kulturowe funkcjonowanie zdjęcia fotograficznego odby-

19 Patrz przypis 4.
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wało się na podstawie powszechnej akceptacji zaświadczania o auten-
tyzmie rzeczywistości, której fragment fotografia prezentowała. Działo 
się tak „od zawsze”, pomimo że nieomal od samego początku istnienia 
fotografii posługiwano się fotomontażem. Przykłady można znaleźć  
w pracach Julii Leicester, Constance Sackville West,20 także Oscara 
Gustave’a Rejlandera, Henry’ego Peach Robinsona,21 którzy w drugiej  
połowie XIX wieku tworzyli fotomontaże. Dobór tych przykładów 
nie jest przypadkowy. Autorzy ci wyznaczają dwa krańcowo różne 
typy fotomontaży. Pierwszych dwoje realizowało typ foto-kolażu, na-
klejając fotografie w sposób, który zachowuje czytelne granice po-
szczególnych zdjęć. U dwu pozostałych mamy do czynienia z próbą 
zatarcia granic poszczególnych fotografii, tak że finalny obraz nie 
niesie informacji, iż jest skompilowany. Pierwszy typ, z natury swo-
jej skonstruowanej ikoniczności, nie nadwerężał fotograficznej aury 
autentyczności, nie stanowiła bowiem ona podstawy jego konstrukcji. 
Drugi typ generuje dużo bardziej złożone problemy. Kreuje bowiem 
obraz świata, który bazując na ikonicznych kodach fotografii niejako 
wymusza wiarę w realność przedstawionej sytuacji. Uruchamiają się 
tutaj kwestie uczciwości, moralności, oszustwa, propagandy itd. Oba 
te typy istniały niezależnie w dalszej historii fotografii. Ten drugi jed-
nak, wielokrotnie opisywany i analizowany, oceniany był negatywnie. 
Studia nad kilkoma przypadkami tego typu opublikowała „Fotografia  
6 x 9”.22 Cyfrowe możliwości ingerencji w fotograficzny obraz stwa-
rzają możliwości wręcz nieograniczone. Studio R&R Greenbergów 
w Nowym Jorku, gdzie m.in. wykonano film Zelig Woody’ego Allena, 
już w 1983 roku pokazało takie możliwości. Stosunkowo dużo źró-
deł internetowych popularyzuje wiele fotomontażowych oszustw,23jak 

20 Photography from 1839 to Today, George Eastman House, Rochester, NY, Taschen 2000,  
s. 314-315.
21 Lech Lechowicz, Historia fotografii, część 1 / 1839–1939, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 
Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera, Łódź 2012, s. 113–118.
22  Barbara Kosińska [art. bez tyt.], oraz: Jan Kosidowski, Strzaskane lustro rzeczywistości, „Fotografia 
6 x 9” 1991, nr 5, X-XII. Tamże: Phil LoPiccolo, Czy ta fotografia kłamie? (przedruk z „Computer 
Graphics Works”. Więcej na ten temat: Stefan Czyżewski, Film dokumentalny. Kreacja rzeczywistości 
ekranowej, [w:] Prace naukowe. Edukacja plastyczna II. Fotografia, WSP. Częstochowa 2003.
23 Np.: Głowa Lincolna na innym ciele? Wykład dr Maksymiliana Stanulewicza  
w ramach XII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Dodane 2009-05-27, [on line] http://joemonster.
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również informacje na ten temat znajdują się w poważnych pracach na-
ukowych.24 

Cyfrowa ingerencja w zdjęcia odbywa się na trzech poziomach:
- Tam gdzie jest to niedostrzegalne i niemożliwe do wykrycia, ale też 

nie istnieje kontekst potrzeby takiej weryfikacji, gdyż „manipulacje cyfro-
we” dotyczą tylko poziomu technologicznego, tj. np. korekcji ostrości, ko-
loru, gęstości, nadania ostatecznej kompozycji, usunięcia niepotrzebnych 
elementów itp. Zdecydowana większość tych manipulacji jest „cyfrową 
wersją” ich „analogowych prototypów” z czasów obróbki ciemniowej – 
zwłaszcza pozytywowej, choć negatywowy retusz na wielkoformatowych 
czarno-białych kliszach ciętych pamięta jeszcze wielu fotografujących, 
którzy łatwo zaadaptowali Photoshopa jako nowe narzędzie.

- Tam gdzie jest to niedostrzegalne i niemożliwe do wykrycia, a stwa-
rza pole do manipulacji przedstawieniem obrazowym i często grozi nad-
użyciem w funkcjonowaniu obrazów, od np. słynnego już „niewinnego 
przesunięcia” piramid na jednej z okładek „National Geographic”, po za-
biegi stosowane w propagandowych przekazach z okresu wielkich tota-
litaryzmów.25 Ale wtedy pierwszoplanowymi stają się względy etyczne, 
zogniskowane wokół problemów prawdy i fałszu obrazu sfunkcjonalizo-
wanego jako nośnika informacji o charakterze referencjalnym w stosunku 
do świata zewnętrznego. Tu sytuacja jest najpoważniejsza w sensie relacji 
obraz a rzeczywistość. Odbiorca takiego obrazu nie wie i najczęściej nie 
podejrzewa, że podlega perswazji o często nieuczciwych motywacjach. 
Problem jest jeszcze szerszy, jeśli bowiem nawet doraźnie świadomość 
odbiorców jest w stanie uchronić ich przed różnymi formami manipulacji, 

org/link/pokaz/9552/Pierwsze_fotomontaze_w_historii, dostęp: 20.07.2014, patrz również: Łukasz 
Rogowski, Fotomontaż, http://niewiarygodne.pl/kat,131874,title,Swiadectwo-niezwyklej-odwagi-
czy-genialny-fotomontaz-Jak-bylo-naprawde,wid,14346614,wiadomosc.html?smgajticaid=6131dc, 
dostęp: 20.07.2014.
24 Lech Lechowicz, (Historia fotografii…, dz. cyt.) autor stosuje rozróżnienie fotomontaż / 
fotoplastyka (fotokolaż), (fotodynamika), czasem stosuje w podpisie „odbitka żelatynowo-srebrowa”, 
pomimo że przedstawia obraz, który nie pochodzi z pojedynczego negatywu. Odrębnie, poza 
„kontekstem wiarygodności”, fotomontaż odegrał olbrzymią rolę z jednej strony w samodzielnych 
kierunkach plastyki pierwszej połowy XX wieku – surrealizm i konstruktywizm, z drugiej strony  
w rodzącej się reklamie wizualnej i przekazach propagandowych. Szerzej na ten temat m.in.: Peter 
Turner, History of Photography, Hamlyn Publishing, Londyn 1987, tam Chapter Five, zwłaszcza  
s. 90–95.
25 Wszystkie przykłady na podstawie artykułów Barbary Kosińskiej i Jana Kosidowskiego, 
„Fotografia 6 x 9”, dz. cyt.

http://niewiarygodne.pl/kat,131874,title,Swiadectwo-niezwyklej-odwagi-czy-genialny-fotomontaz-Jak-bylo-naprawde,wid,14346614,wiadomosc.html?smgajticaid=6131dc
http://niewiarygodne.pl/kat,131874,title,Swiadectwo-niezwyklej-odwagi-czy-genialny-fotomontaz-Jak-bylo-naprawde,wid,14346614,wiadomosc.html?smgajticaid=6131dc


20

Stefan Czyżewski

to upływ czasu spowoduje „samourzeczywistnienie się prawdy” takich 
zdjęć i np. za pół wieku, w innym kontekście, traktowane będą jako do-
kument…

- Tam, gdzie jest to zauważalne i świadomie przez twórcę stosowane 
jako rodzaj środka artystycznego w kreacji obrazu sfunkcjonalizowanego 
jako nośnik informacji o charakterze estetycznym, np. Horowitz, Beksiń-
ski. Tu odrębną sprawą jest jednak wartość artystyczna takich obrazów  
w świetle odrębnych kryteriów sztuki.

Obrazy digitalnie przetwarzane ze względu na specyfikę procesu ich 
wytwarzania, polegającą między innymi na możliwej szybkości zaistnie-
nia rezultatu tego procesu i braku jakichkolwiek ograniczeń w trakcie wy-
konywania tych obrazów, nie stwarzają szansy na autorską autorefleksję 
nad procesem twórczym i etapami jego przebiegu, finalizowane często 
zbyt szybko gotowym „dziełem”. Tu dotykamy kwestii temperamentu 
twórcy i nie sposób poczynić uwagi, iż wydawać by się mogło, że proces 
twórczy i czas, w jakim on przebiega, to kategorie rozłączne. Nie jest 
tak jednak! Nie chodzi tu także o sprowadzenie tego problemu do czasu 
wykonania dzieła, bo to zupełnie coś odmiennego. Jednak jeżeli czas wy-
konania jest komputerowo szybki (niekiedy opóźniany tylko koniecznym 
renderingiem), nic więc dziwnego, że przyśpiesza – by nie rzec – redukuje 
nieomal do zera czas procesu twórczego, konieczny do zaistnienia dzieła. 
Jest to groźna pułapka twórcza, w którą wpadają głównie ludzie młodzi, 
dla których komputer jako narzędzie bardzo szybko przestaje mieć tajem-
nice, a nie mają oni świadomości, że to tylko prawie-manualne opanowa-
nie warsztatu. Daleko bowiem do przełożenia tych umiejętności poprzez 
intelekt i ujarzmioną wyobraźnię na wartości estetyczne w gotowym 
dziele. Przeszkadza w tym... właśnie temperament taktowany zegarami 
procesorów coraz szybciej, proporcjonalnie do wzrastającego tempa ży-
cia. Jeżeli dołączyć do tego zwyczajne młodzieńcze zbuntowanie (trudne  
do utożsamienia z artystycznym protestem) oraz nierozumienie i niechęć 
do tradycji, to nic dziwnego, że zaczyna być dostrzegalny stan cybergra-
fomanii. Wystarczy przejrzeć kilka kolejnych miesięczników branżowych 
(rzecz nie w tytułach i nazwiskach, chodzi o ogólny stan), jak też zapoznać 
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się z różnymi „cyfrowymi konkursami” itd., aby utwierdzić się w rozmia-
rze zjawiska i jego poziomie. Powyżej opisana sytuacja jest prawdziwa  
w szerszej, kulturoznawczej perspektywie, w której trudno wręcz dostrzec 
postawy twórców i dzieła będące wyjątkami, potwierdzającymi jednak tę 
regułę.

 
Pocieszającym jest – co dowodzi historia – fakt czasowego samodo-

skonalenia się każdego medium w kulturze, miejmy nadzieję, że będzie 
to proces krótki, proporcjonalny do prędkości skomputeryzowania współ-
czesnej sztuki.

Nie chodzi o demonizowanie sytuacji „cyberfotografii” we współcze-
snej ikonosferze, próbuję poprzez jej opis przyczynić się do uświadomie-
nia sobie – i nie tylko – konieczności wypracowania umiejętności selekcji 
tego wszystkiego, co nas zewsząd zalewa i nazywane jest obrazami cyfro-
wymi. Ale tak jak wszystko to, co napisane w danym języku i opublikowa-
ne – a więc upublicznione nie jest w kulturze uznawane za literaturę, tak 
samo wszystko to, co jest przetwarzane digitalnie i opublikowane – na-
wet w „prestiżowych”, branżowych magazynach – nie powinno podlegać 
nawet próbom nazwania obrazami cyfrowymi. Gdzie jest jednak granica  
i jakie są kryteria? Literaturę, na przykład, dość często definiuje się opi-
sowo – przytaczając koncepcję Henryka Markiewicza26 – poprzez analizę 
kilku jej wyznaczników; najszersza definicja sztuki – jak pisał Władysław 
Tatarkiewicz27 – jest również „wieloalternatywna”. Czy wobec tego obraz 
cyfrowy może poddać się jednoznacznej i prostej definicji? Z pewnością 
nie! Zachowując dychotomię pojęciową obraz cyfrowy (wytworzony lub 
znacznie przetworzony w komputerze) i fotografia cyfrowa (dla takich 
poczynań, które jako materialny nośnik wykorzystują pamięci elektro-
niczne i magnetyczne), pamiętając jednocześnie o grafice komputerowej, 
przychodzi nam krytykom czekać na sformułowanie „wyznaczników” 
fotografii cyfrowej i obrazu cyfrowego jako kryteriów gatunkowych, któ-
re usprawniłyby możliwości oceny estetycznej. Twórcom zaś czekać nie 
26 Henryk Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. V, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1980, Tam rozdz. II Wyznaczniki literatury, s. 54–66.
27 Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1976. Tam rozdział drugi Sztuka: Dzieje klasyfikacji, s. 63–87.
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wolno, oni powinni być wolni od wszystkich powyższych dylematów, 
zachowując jednak dyscyplinę w bezgranicznej „wierności” swobodzie 
swojej wyobraźni. Historia dowodzi bowiem, że to co w sztuce zostaje, 
jest rezultatem walki twórcy z wszelkiego typu ograniczeniami. W kreacji 
obrazów cyfrowo przetwarzanych głównym i jedynym źródłem ograni-
czeń wydaje się być wyobraźnia, oprócz problemów poznania progra-
mów, a także manualnego ich opanowania – ale te ostatnie to tylko kwe-
stia czasu. Wyobraźnia..., a może odwrotnie niż twierdził Robert Bowen28, 
nie o poszerzanie, lecz powinno chodzić o jej ujarzmienie, ograniczenie, 
dyscyplinę? A może po prostu – jak to od wieków w sztuce bywało – do 
wyobraźni potrzebny jest jeszcze talent, wrażliwość i pracowitość – by nie 
rzec – artystyczny upór, bo bez tego wszystkiego to „obrazy każdy two-
rzyć może”! Łatwość sztuki i łatwość tworzenia to jednak złudne pozory.

O ile na pytanie o stan skodyfikowania własnych środków wyrazo-
wych jako retencji wielokrotności ich stosowania w historii fotografii (tej 
„analogowej”) możemy – z całą pewnością – odpowiedzieć twierdząco, 
że istnieje, to z równym przekonaniem zaprzeczyłbym, aby rozszerzyć 
to twierdzenie na obszar tzw. fotografii cyfrowej. Mam – oglądając re-
zultaty różnych „kreacji cyfrowych” na bazie fotografii – uzasadnione 
wątpliwości, czy fotografia cyfrowa „rozeznała” już swoje możliwości 
warsztatowe i „sformułowała” sposoby ich stosowania? 

Ad. 2 „Totalna demokratyzacja” – powstanie w sensie dosłownym 
zjawiska globalnego fotografowania.

Tu przełom cyfrowy jest najsilniejszy. Nastąpiła zdecydowana zmiana 
w tym, co W. Benjamin określił jako wartość ekspozycyjną dzieła.29 Fakt, 
że obecnie fotografować może każdy i czymkolwiek, od spektakularnych 
lustrzanek po dwufunkcyjne kamery wideo i telefony komórkowe, fakt 
ten spowodował zalanie świata fotografiami w takiej liczbie, że nie jest 
to możliwe do ogarnięcia! „Co jednak ciekawe, tyle zdjęć, ile powstało 
w całym XIX w., obecnie produkuje się... co 2 minuty. Na całym świecie 
fotografuje już ponad 2,5 mld ludzi, a 10% zdjęć, które powstały w histo-

28 Robert Bowen, Poszerzanie wyobraźni, „Fotografia 6 x 9”, nr 7 (2/’92 i 1/’93), s. 76–80.
29 Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] Twórca jako wytwórca, Wyd. 
Poznańskie 1975, s. 75.
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rii ludzkości, zarejestrowanych zostało... w ostatnim roku!”30 Urok po-
znawczy tego rodzaju statystyk często przysłania wiarygodność źródeł,  
z jakich pochodzą… niemniej jednak tzw. rząd wielkości podawanych 
liczb nie wydaje się przesadzony. Przywołując opinię klasyka o powiąza-
niu ilości i jakości, jednoznaczny wniosek nasuwa się sam. Takich rozmia-
rów udemokratycznienie fotografii zaszło niezwykle daleko i kompletnie 
wymknęło się spod kontroli. Powstaje wiele przedsięwzięć, inicjatyw, 
niektóre nazwy zawierają pojęcia „konkurs”, „festiwal”… liczba ich nie 
jest niczym limitowana, zwrócić uwagę wypada na „Galerię Bezdomną”  
i jej ponad piętnastoletnią tradycję.31 „Ideą przedsięwzięcia jest stworze-
nie otwartego miejsca dla ludzi, którzy są zainteresowani pokazaniem 
swoich prac szerszej publiczności. Nie przewidujemy wstępnej selekcji 
fotografii. Ludzie przynoszą swoje dzieła, wieszają je i tyle”.32 Tego typu 
podejścia z założenia dekonstruują (dyskredytują!) tradycyjne znaczenie 
pojęcia dzieła, wartości artystycznej itd. Fakt takiego udemokratycznienia 
jeszcze bardziej pogarsza sytuację fotografii w jej konfrontacji ze sztuką. 
Na dodatek łatwość i możliwości cyfrowej obróbki powodują, że sytuacja 
stała się krańcowa, jest już bez wyjścia. Jesteśmy świadkami superpara-
doksu – „wszyscy fotografują, a nikt nie ogląda”! Fotografie prawie prze-
stały istnieć w materialnej formie odbitek – są gdzieś w Sieci (dostępne 
dla wszystkich), na dyskach (dostępne dla właścicieli/autorów) do rzad-
kiego przeglądania na ekranie, a czasem w ogóle nie są oglądane, bytują 
wirtualnie. 

Wracając do klasyka, czy istniejąca sytuacja tak olbrzymiej ilości 
zdjęć wraz z możliwością ich cyfrowej obróbki nie powinna wyzwalać 
obaw o jakość artystyczną tych zdjęć, zwłaszcza że „internetowa wol-
ność” zrównała funkcje wszystkich fotografii, także na obszarach sztuki. 

30 http://numanuma.pl/foto-rewolucja.html, dostęp 10.11.2014.
31 Galeria Bezdomna – pomysł prezentacji fotograficznych w pustostanach, opuszczonych fabrykach, 
pomieszczeniach przeznaczonych do remontu, udostępnianych za darmo na kilka dni, tygodni; 
wystawa odbywa się bez preselekcji i bez narzucania tematu czy kształtu prezentacji, a każdy z 
twórców w dniu prezentacji sam znajduje sobie w pomieszczeniu interesujący go kawałek przestrzeni, 
sam wiesza zdjęcia i aranżuje pokaz, sam też zaprasza gości i organizuje wernisażowy poczęstunek; 
inicjatywa fotografików Tomka Sikory i Andrzeja Świetlika. http://pl.wikipedia.org/wiki/Galeria_
Bezdomna, dostęp 10.11.2014. 
32 http://www.mmwarszawa.pl/428176/galeria-bezdomna-pokaz-ludziom-swoje-zdjecia, dostęp 
10.11.2014.

http://numanuma.pl/foto-rewolucja.html
http://www.mmwarszawa.pl/428176/galeria-bezdomna-pokaz-ludziom-swoje-zdjecia
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Trudną sytuację w teorii sztuki powoduje niemożliwa do określenia kate-
goria kiczu, a postmodernistyczna krytyka i praktyka sztuki nobilitowała 
estetykę kampu.33 Aczkolwiek zjawisko to wywodzone jest w historii sztu-
ki od przełomu XVII i XVIII wieku (m.in. Susan Sontag), to właściwie  
w drugiej połowie lat 60. nadano mu, w obecnym rozumieniu, kulturo-
znawczą kwalifikację. „Kamp to sztuka, która chce być traktowana po-
ważnie, lecz nie sposób jej tak traktować z powodu jej nadmiaru”.34 Obec-
ność tych idei i tej estetyki łatwo dostrzec w fotografii epoki cyfrowej  
i to w dwu formach – świadomych ich realizacji i nieświadomych kopio-
wań, co i tak w konsekwencji przybiera takie same funkcje. W fotografii  
w obiegu internetowym zjawisko to jeszcze się potęguje. 

Od pierwszej połowy lat 90. następuje nieograniczona, zarówno ilo-
ściowo – jak i niestety jakościowo – niska, niezwykle dynamicznie i poza 
wszelką kontrolą rozwijająca się masowa dystrybucja fotografii w Inter-
necie, jak również poprzez nowe technologie zastosowane w sieciach te-
lefonii komórkowej. Pojawienie się fotoblogów,35 facebooków, fotodzien-
ników i tzw. Visual Diaries36 dodatkowo zwiększa już całkowicie poza 
wszelką kontrolę ilość fotografii. Czy jednak jakakolwiek kontrola jest  
w ogóle potrzebna, bo z pewnością nie jest możliwa. 

Nieograniczona niczym liczba aparatów i wykonywanych nieustannie 
zdjęć stanowi jednakże nowy składnik współczesnej cywilizacji. Zmiany 
te skutkują faktami, jakie niedawno jeszcze nie były brane pod uwagę. 
Jako przykład przywołajmy tragedię World Trade Center. Oczywistym 
jest, że jej wymiar tragiczny, humanistyczny i cywilizacyjny będzie – 
miejmy taką nadzieję – na długo czymś niewyobrażalnie nieprzekraczal-

33 „Kamp, jako alternatywa dla „złego” kiczu, nie ocenia, ale wydobywa to, co najbardziej 
interesujące. Obrzydliwy i tandetny kicz, przechwycony przez kamp, nabiera w ten sposób nowego, 
ekskluzywnego i awangardowego znaczenia”. Anna Kwiatkowska-England, Ta melodia prześladuje 
mnie, gdy się zadumam – czy to kicz, czy to kamp? http://www.obieg.pl/print/21859, dostęp 10.11.2014.
34  Susan Sontag, Zapiski o kampie, [w:] Przeciw interpretacji i inne eseje, Wydawnictwo Karakter, 
Kraków 2012, s. 381.
35  Ciekawe stadium przypadku patrz: Justyna Ryczek, Nadmiar fotografii – jestem, więc fotografuję 
(a może fotografuję, więc jestem?), [w:] Społeczne dyskursy sztuki fotografii, red. Marianna 
Michałowska, Piotr Wołyński, ASP Poznań, Naukowe Towarzystwo Fotografii, Poznań 2010.
36 Åke Walldius, Visual Diaries. Revival of a Documentary Form in Digital Culture, [w:] Moving 
Images: from Edison to the Webcam, ed. by Fullerton John and Widdings Astrid Söderbergh, John 
Libbey, Aura, Sydney 2000.

http://www.obieg.pl/print/21859
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nym. Tragedia ta udowodniła wszakże rzecz niezwykłą w płaszczyźnie 
kulturowej przemiany jaką przeszła fotografia!

Nowy York to wielkie miasto, Nowy York to miasto ze współczyn-
nikiem zaludnienia bardzo wysokim, pamiętajmy także, że dane demo-
graficzne podawane są bez uwzględnienia olbrzymiej liczby turystów co-
dziennie odwiedzających miasto; wreszcie, czas zdarzenia, które miało 
miejsce rankiem w dzień, późnym latem – wszystkie te składniki należy 
wziąć pod uwagę, ale jeśli nawet to zrobimy, to nie sposób przejść do 
porządku dziennego nad faktem, że uderzenia samolotów w wieże WTC 
zostały sfilmowane przez amatorów, którzy w owym tragicznym momen-
cie coś innego filmowali i po prostu skierowali swoje kamery na wieże, 
aby sfilmować uderzenie samolotu jako – nie bójmy się tego określenia – 
coś bardziej atrakcyjnego niż to, co filmowali. Pierwsza wieża (północna) 
i pierwszy samolot – lot nr 11, godzina 08:46, dwie amatorskie kamery 
zarejestrowały uderzenie, jedno nagranie nie najlepsze technicznie. Dru-
ga wieża (południowa) i drugi samolot – lot 175, godzina 09:03, tu już 
pracowały reporterskie ekipy profesjonalne filmujące akcję „ratunkową” 
na wieży północnej. Te nie tylko, że zarejestrowały katastrofę, ale jedno-
cześnie dokonywały jej transmisji on line! Nasuwa się oczywisty wniosek 
dotyczący tych dwu pierwszych, wszakże przypadkowo dokonanych reje-
stracji, że faktu tego nie można zaklasyfikować jako przypadku! 

Rzeczywiście nie jest to przypadek, gdy wyobrazimy sobie ilość ludzi 
w dzień późnym latem na ulicach Nowego Yorku, mając jednocześnie na 
uwadze fakt powszechności posiadania aparatów fotograficznych (telefo-
nów z taką opcją) i wykorzystywania amatorskich kamer wideo. Owa po-
wszechność nie jest tylko skutkiem ich dostępności z powodu względnie 
niskiej ceny, zwłaszcza w USA, gdzie stopień zamożności społeczeństwa 
jest wysoki, oraz – co tu wydaje się ważniejsze – niezwykłej prostoty ob-
sługi tego sprzętu. Powszechność ta – i tu jest ciężar gatunkowy tego zja-
wiska – jest także rezultatem przemian cywilizacyjnych i rozwijających 
się potrzeb kulturowych. Tu wystarczy przywołać analogiczne dywagacje 
dotyczące fotografii, zarówno o szacowanych kilku milionach zdjęć wyko-
nywanych na całym świecie w ciągu sekundy, jak i o przysłowiowym już 
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zwyczaju narodowym Japończyków fotografujących wszystko i wszędzie. 
Ergo – faktycznie powszechna dostępność sprzętu i prostota jego obsługi 
jest podstawą do nowej praktyki kultury! Można by zgłosić wątpliwość, 
że jednak amatorskie rejestracje wideo nie są przecież fotografią... Tak,  
z punktu widzenia technologicznego „prawie nie są”, uwzględniając kry-
teria słownikowe, też nie, lecz z punktu widzenia przywoływanych powy-
żej przemian kulturowych są, gdyż nietrudno udowodnić jako prawdziwe 
twierdzenie, że w społeczeństwach wysoko rozwiniętych aparaty foto-
graficzne zamienione zostały na kamery wideo, zwłaszcza że praktycznie 
ich wszystkie współczesne modele mogą pełnić funkcję aparatu. Więcej, 
funkcje te łącznie, tj. kamer i aparatów pełnią już telefony komórkowe, 
a o powszechności i randze tej przemiany przekonuje szereg faktów, m.in. 
takie jak sfilmowanie telefonem egzekucji Saddama Husajna. Wszystko 
jest obecnie fotografowane i filmowane, kultura globalnej wioski wzmoc-
niona została rodzajem kultury powszechnego panoptikum. Tezę tę łatwo 
udowodnić przywołując społeczną aprobatę programów typu Big Brother, 
akceptację funkcjonowania monitoringu policyjnego wielkich miast, nie-
zliczoną już ilość kamer internetowych umieszczonych na całym świecie, 
także np. tych umieszczonych nad bocianim gniazdem.37

Tu mamy do czynienia z interesującym, chociaż nie w pełni zbadanym 
zjawiskiem. Otóż powszechnie panujące przekonanie o umasowieniu fo-
tografii w epoce cyfrowej – tak jak powyżej w treści niniejszego tekstu 
– jest efektem zabiegu, który wprowadza cezurę czasową jako granicę 
oddzielającą poszczególne fakty kulturowe. Dość arbitralnym jednak jest 
wybór cezury ostatnich 30 lat jako reprezentatywnych dla „przełomu cy-
frowego” i ma on tylko charakter – rzec można – użyteczny dla tytułu.  
W rzeczywistości oczywistym jest fakt, że tego typu „przełomy” nie za-
chodzą „z dnia na dzień” i nawet zawężając czasokres procesu przejścio-
wego do minimum, czy wręcz określając datę – w tym przypadku – wy-
konania pierwszego „zdjęcia cyfrowego”,38 niewielki jest pożytek z tych 
37  Interesującą analizę zjawiska, nieomal na samym jego początku znaleźć można: Sheila C. Murphy, 
Lurking and Looking. Webcams and the Constructions of Cybervisuality, [w:] Moving Images…, dz. 
cyt. 
38  Patrz przypis 14. Mary Warner Marien, 100 idei…, dz. cyt., s. 205.
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ustaleń dla zrozumienia całokształtu analizowanego zjawiska. Ponadto 
chcąc zwrócić uwagę na kulturowe znaczenie masowego rozpowszech-
nienia się fotografii w sensie jej dostępności i powszechnej praktyki fo-
tografowania, zwłaszcza w kulturze społeczeństw Zachodu, należałoby 
wrócić do symbolicznego wydarzenia, jakim było wprowadzenie w 1925 
roku modelu Leica 35mm, czy też nawet do źródeł, tj. do 1888 roku – You 
press the button, we do the rest, kiedy spółka Eastman wprowadziła model 
aparatu Kodak na stuklatkowe rolki (sic!), reklamowanego tym hasłem.39 
Oczywiście masowość uprawiania fotografii w 1888 roku i sto lat później 
to zupełnie coś innego. Jednak historia technologii fotograficznej jest hi-
storią ciągłej aplikacji do fotografii amatorskiej wszelkich osiągnięć nauki 
i techniki. Dość wspomnieć trójwarstwowy barwny materiał światłoczuły, 
zwiększenie stopnia światłoczułości, automatykę naświetlania z wykorzy-
staniem systemów pomiaru światła TTL, mechaniczny przesuw i naciąg 
migawki czy w końcu – autofocus. Wszystkie te techniczne ułatwienia 
wykonywania zdjęć, przy jednoczesnym obniżaniu cen aparatów, miały 
miejsce jeszcze w czasach „fotografii analogowej”, powodując, z roku na 
rok, coraz szerszy w sensie społecznym zasięg oddziaływania tego me-
dium. „Szczyt wciąż rosnącej popularności fotografii analogowej przy-
padł na rok 2000, w którym wykonano szacunkowo 85 mld papierowych 
zdjęć, co daje liczbę ok. 2,5 tys. pstryknięć na sekundę.”40 Pojawienie się 
już w pełnym zakresie cyfrowego zapisu zrewolucjonizowało praktykę 
społeczeństw fotografujących, eliminując etap laboratorium! Zakończono 
w ten sposób stuletnią aktualność hasła kodaka. „Światu i jego mecha-
nicznym obrazom weszło bowiem w zwyczaj wzajemne zastępowanie 
się na naszych oczach. Dzisiejszą nowością jest to, iż ikoniczny ocean,  
w którym się pogrążamy, nie chce już uchodzić za substytut, zdolny 
do wywiedzenia w pole, do sprowokowania albo do nauczenia czegoś, 
lecz za samo miejsce naszego życia. Mieszkamy w obrazach świata, które 
stały się światem obrazów.”41 Współczesne tempo życia wraz z oszała-
miającym wręcz natłokiem wszelkiego rodzaju przekazów obrazowych 
39  Mary Warner Marien, 100 idei…, dz. cyt., s. 109.
40 http://numanuma.pl/foto-rewolucja.html, dostęp 10.11.2014. 
41 Edouard Pontremoli, Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności, 
Słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 145.

http://numanuma.pl/foto-rewolucja.html
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powoduje, że nie mamy czasu na ich oglądanie, a co dopiero na to, by je 
kontemplować – my ich po prostu nie dostrzegamy! 

Stąd ekspansja wideo – medium, którego działanie oparte jest na cza-
sowym rozwijaniu (prezentacji) struktury informacyjnej. Ta swego rodza-
ju procesualność kontaktu z nagraniem wideo zastępuje akty kontemplacji 
wobec tradycyjnych zdjęć, które „już nie są w stanie” nas zainteresować. 
Przecież znana powszechnie teoria studium/punktum, a można zaryzyko-
wać taką tezę, już nie ma takiej siły jak w czasach, kiedy Barthes ją for-
mułował.42 

Czasowość nagrań wideo stanowi powód wymiany kulturowej po-
między fotografią a telewizją w zajmowaniu pierwszeństwa jako źródło 
informacji. Wolfgang Kemp przytacza opinię Colina Westerbecka43 ko-
mentującą wydarzenie, jakie miało miejsce 29 grudnia 1972 roku – wów-
czas ukazało się ostatnie wydanie tygodnika „Life”. „Life poniósł klęskę 
jako magazyn informacyjny, ponieważ telewizja pozbawiła fotografię  
i prasę statusu prymarnego medium informacyjnego. (...) Jeśli jednak 
dane medium przestaje być w swojej istocie kulturowym źródłem infor-
macji, to zmienia się ono w formę sztuki.”44 Opinia Westerbecka jest dość 
radykalna, trudno zgodzić się zwłaszcza z drugą jej częścią, może moż-
na, jeśli zawęzić fotografię tylko do jej form zinstytucjonalizowanych… 
w masowych bowiem, społecznych zastosowaniach dokumentacyjnych 
prymat informacji ciągle pozostał, pomimo powyższych uwag o funk-
cjach nagrań wideo. Podobną opinię sformułował niezależnie od Wester-
becka Stefan Wojnecki: „Utrata przez fotografię dominującego znaczenia 
w pełnieniu roli obrazowania świata na rzecz środków elektronicznego 
przekazu uwolniło ją (jak kiedyś malarstwo) od ciężaru wybitnie jedno-
stronnych oczekiwań. Wpłynęło to na spadek znaczenia, a nawet na uwiąd 
tych struktur fotografii, które związane były z funkcją obrazowania świa-
ta. Proszę zwrócić uwagę chociażby na zmianę roli fotografii w periody-

42 Oryginał z 1980 roku, wydanie polskie: Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, 
Wydawnictwo KR, Warszawa 1995, 10–20.
43 Colin Westerbeck jest kuratorem fotografii w The Art Institute of Chicago, a także pisarzem oraz 
nauczycielem historii fotografii w UCLA and USC. http://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Westerbeck, 
dostęp 10.11.2014.
44 Wolfgang Kemp, Historia fotografii. Od Daguerre’a do Gursky’ego, Towarzystwo Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2014, s. 118.

http://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Westerbeck
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kach, na szybkim wypieraniu fotograficznej pamiątki przez filmowanie 
video”.45

Treść powyższych opinii usprawiedliwia przywołanie przykładu tra-
gedii World Trade Center w kontekście społecznego funkcjonowania fo-
tografii i jej „formy wideo”, w całości opartego na procesach digitalnych. 

Ad. 3 „Fotografia jako sztuka” – wygaszenie „starego dylematu” po-
przez przesunięcie go na inny obszar. Tu zmiany nie są li tylko bezpośred-
nim rezultatem zapanowania technologii cyfrowych. 

Historia sztuki to historia działań dokonanych w przeważającej mie-
rze przez „zawodowców”, czyli twórców wyuczonych w opanowaniu 
np.: „malarskiego rzemiosła”, w porównaniu z historią fotografii, której 
to dzieje obejmują także działania wynalazców, naukowców i amatorów, 
różnica ta tworzy interesującą cechę własną fotografii… „Normalnie ama-
tor jest określany jako niedojrzały artysta, ktoś, kto nie potrafi lub nie 
chce wspiąć się na wyżynę profesji. Ale na polu praktyki fotograficznej 
jest wprost przeciwnie, to amator stanowi o wcieleniu się profesjonalno-
ści: gdyż to on znajduje się najbliżej noematu Fotografii”.46 W kontekście 
zacytowanego poglądu Barthesa, należałoby nadmienić, że właściwie fo-
tografia jest jedynym medium, gdzie nie funkcjonuje z pełną siłą opozy-
cja amatorskie – profesjonalne, jak np. w malarstwie czy rzeźbie, a ze 
względów oczywistych w ogóle nie istnieje w architekturze. Opozycja 
ta ma utrwalony tradycją charakter wartościujący – amatorskie, czyli złe  
i bez wartości oraz profesjonalne, czyli dobre i potencjalnie wartościowe. 

W fotografii do jej historii „wchodzi” wszystko – „pierwsze zdję-
cie” zrobione przez Nipce’a w Le Grey, w 1827 roku i później kolejno, 
wszystkie nowe rezultaty każdego nowego dokonania technologiczne-
go, to jeśli chodzi o techniczny aspekt fotografii. Analogicznie dzieje 
się z tzw. pierwszym zdjęciem danego obiektu czy też klasy obiektów 
– pierwsze zdjęcie piramid, księżyca, mikroskopowe itd., itp. Trudno 
składniki tak tworzonej historii wszystkie wyliczyć, nie ma zresztą takiej 

45 Stefan Wojnecki, Fotografia. Gwiazda podwójna kultury, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 
Poznań 2007, s. 154.
46 Roland Barthes, Światło obrazu…, dz. cyt., s. 167.
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potrzeby, odesłać można do cytowanej już książki 100 idei, które zmieniły 
fotografię.47 Z tytułu wynika, że autorka zestawiła 100 różnych faktów  
z historii fotografii, które zostały przez nią arbitralnie wybrane. Oczywi-
stym jest, że zależnie od danego autora tworzony będzie każdorazowo 
inny zbiór – 100, 1000 czy 10000 takich „idei”… Analiza zasadności two-
rzenia tego typu zbiorów nie jest tematem niniejszego tekstu. Tematem 
(bieżącego fragmentu) jest przywołanie interesującej konfrontacji sztuki  
i fotografii oraz pytanie, czy epoka cyfrowa coś w tej konfrontacji odmie-
niła.

W XX wieku napisano wiele podręczników historii sztuki. Trady-
cyjnie ich autorzy zajmują się malarstwem, rzadziej rysunkiem, rzeźbą 
i architekturą. Fotografia natomiast nie jest prawie uwzględniana. Jeden 
tylko przykład: w monumentalnej osiemnastotomowej pozycji wydanej 
przez Arkady – Sztuka świata48 nie ma słowa o fotografii… Pojawia się 
tylko nazwisko Nadara, ale tylko dlatego, że rysował karykatury i u niego 
w atelier zorganizowano pierwszy salon odrzuconych! 

Dlaczego tak się dzieje? Powszechnie znane są fakty przynależności 
fotografii do rejestrowania doświadczeń naukowych (Harold Edgerton), 
przynależności do reklamy (Oliviero Toscani) czy do takiego szerokiego 
obszaru, który określa się fotografią prasową i dokumentacyjną (Agencja 
Magnum), i wielu innych „gatunków”, z których nieomal wszystkie – co 
ciekawe – powstały już w XIX wieku. Dlaczego fotografia z tych obsza-
rów nie jest uznana przez historyków sztuki za sztukę, pomimo że zdjęcia 
z nich pochodzące „wchodzą” do historii fotografii, biorąc udział, tym 
samym, w tworzeniu kultury wizualnej, więcej, stały się jej ikonami? Dla-
czego pomimo stosunkowo łatwo wyodrębnionych działań fotografów, 
które przez nich samych określane są jako sztuka, a powstałe zdjęcia nie 
mają utylitarnego charakteru – owe historie sztuki ich prawie nie zauwa-
żają? 

W drugiej połowie XIX wieku fotografia ujawniła w pełni swą specy-
ficzną jakość, powodując, że wielowiekowe uprawianie realizmu, głównie 

47 Mary Warner Marien, 100 idei…, dz. cyt.
48 Tom 8 (XIX wiek) Warszawa 1994; tom 9 (I połowa XX wieku) Warszawa 1996; tom 10 (II połowa 
XX wieku) Warszawa 1996.
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chodzi o malarstwo, zostało wystawione na próbę konfrontacji. Wszystko 
to, co w przypadku tradycji malarstwa było efektem żmudnych, wielo-
letnich studiów, to, do czego niezbędny był warsztat i umiejętności, to, 
co powstawało jako proces artystycznie (czytaj: według zgodności z kon-
wencją) kontrolowany i względnie rozciągnięty w czasie – wszystko to, 
co musiało zaistnieć i wówczas było gwarancją finalnego rezultatu, a był 
nim realistyczny obraz, wszystko to zagrożone zostało przez fotografię 
efektem dochodzenia do rezultatu analogicznego – obrazu realistycznego, 
obrazu wykonanego przez mechanicznego pośrednika, wytwarzającego 
ów obraz – w tym kontekście – wręcz momentalnie! 49

Nastąpiło poczucie osaczenia stabilnego przez wieki malarstwa, 
które zagrożone zostaje w końcu XIX wieku w swym monopolu na 
wizualne kopiowanie świata – przez fotografię. Owo osaczenie nie było 
od razu i nie dla wszystkich czymś oczywistym. „Spór, jaki w wieku 
XIX rozgorzał pomiędzy malarstwem a fotografią wokół artystycznej 
wartości ich produktów, z perspektywy dnia dzisiejszego wydaje się 
niedorzeczny i bałamutny, co bynajmniej nie kwestionuje jego znaczenia, 
a raczej je uwydatnia. Faktycznie spór ten był wyrazem historycznego 
przewrotu na skalę światową, którego rangi nie uświadamiał sobie żaden 
z antagonistów”.50 Konkludował w 1936 roku Benjamin.

Fotografia ujawniła pełnię swojej siły w odtwarzaniu świata nieco 
później, nie tyle w drugiej połowie XIX, a od początku XX wieku. 
Aczkolwiek w wieku XIX była wszechobecną na płaszczyźnie kultury 
wizualnej, na płaszczyźnie sztuki pozostawiała jeszcze długo wiele 
wątpliwości. Paradoksalnie rzecz ujmując, to fotografia, zwłaszcza po 
1871 roku (Richard Maddox 51 – sucha płyta szklana) tworzyła jakościowo 
zadowalające obrazy realistyczne bezpośrednio „z natury”. Realizm 
malarski był przetworzony przez osobowość i umiejętności malarza, czyli 
jakby „z drugiej ręki”. Nikt jednak nie stawiał pytania, co jest bardziej 
wartościowe: zgodność z naturą (fotografia) czy indywidualizm autora 
wersji tej zgodności (malarstwo)? Na odpowiedź byłoby zresztą jeszcze 
49 O roli fotografii w malarstwie XIX wieku wg Linda Nochlin, Realizm, Warszawa 1974, s. 16 i nast.
50 Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] tegoż, Twórca jako wytwórca, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1975, s. 77.
51  Szczegóły m. in. w: Lech Lechowicz, Historia fotografii…, dz. cyt., s. 34. 
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za wcześnie, a odpowiedź na korzyść fotografii była zdecydowanie 
niemożliwa. Po pierwszych oburzeniach malarze zaczęli „oswajać” nową 
„technikę szkicowania”. D.O. Hill, D. Ingres, E. Delacroix, E. Degas, 
J. Matejko, by pozostać przy nazwiskach wielkich, wykorzystywali 
do swych prac fotografię, stosując przynależną jej mechanicznie 
zrealizowaną zgodność odwzorowania.52 Wymiar symboliczny ówczesnej 
koegzystencji fotografii i malarstwa nadaje – wspomniany już wyżej – 
fakt zorganizowania w 1874 r. w atelier fotograficznym Nadara53 wystawy 
obrazów odrzuconych. Od tego wydarzenia historycy sztuki datują 
impresjonizm. 

Nie sposób jednak zmarginalizować roli fotografii w tym czasie. Przy-
czyniła się ona do przełomu w malarstwie, niejako odbierając mu mono-
pol na ikoniczność, otworzyła drogę do jego uwolnienia54, jakie ostatecz-
nie dokonało się za sprawą filmu już na początku XX wieku. Pojawienie 
się filmu – konkluduje Mieczysław Porębski – „Niewątpliwie uwolniło 
malarstwo od pewnych serwitutów. Można powiedzieć, że film przyszedł 
jako oczekiwany etap długiego ciągu doświadczeń, wywodzących się od 
Renesansu (…)” i dalej: „Od razu przejmuje on wszelkie funkcje malar-
stwa historycznego, malarstwa anegdotycznego, malarstwa narracyjnego, 
pokazywania świata. (…) Malarstwo zaś wycofało się na pozycje bardziej 
specjalne (…)”.55

Fotografia dość szybko uzyskiwała autonomię artystyczną, choć nie 
przez wszystkich uznawaną, dzięki często spektakularnym wydarzeniom 
w swej historii. Dość wspomnieć szlachetność prac fotograficznych pik-
torialistów, trwałe zdobycze obrazowania „paraplastycznego”56 w nurtach 

52 Stosunkowo rzadko zajmują się tymi kwestiami historycy sztuki, fotografia nie jest przez nich 
prawie uwzględniana (patrz przypis 47). O wiele częściej podnoszą te kwestie historycy fotografii, 
m.in.: Wacław Żdżarski, Zaczęło się od Daguerre’a. Szkice z dziejów fotografii XIX w., Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977, s. 35–39. Por. także Lech Lechowicz, Historia fotografii, 
dz. cyt., oraz Naomi Rosenblum, Historia fotografii światowej, Wydawnictwo Baturo, Grafis Projekt, 
Bielsko-Biała 2005.
53 Właściwie: Gaspard-Félix Tournachon.
54 Linda Nochlin, cyt. wyd., s. 35 i nast.
55 Mieczysław Porębski, Szacowna metryka kina, [w:] tegoż, Pożegnanie z krytyką, Kraków 1983, 
s. 194.
56 Chodzi o „fotogram” i „luminogram”, tj. techniki światłoczułe z grupy „fotografii bez aparatu”, 
patrz Zbigniew Tomaszczuk: Świadomość kadru, Wyd. Kropka, Września 2003; tam zwłaszcza  
rozd. I.
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awangardowych – głównie surrealizm, czy też już na innym obszarze zre-
alizowane społeczne posłannictwa, jakim m.in. był najbardziej znany pro-
jekt – Farm Security Administration. 57

W 1969 roku Edward Steichen kończąc 90 lat napisał: „«Gdy poświę-
ciłem się fotografii, moim życzeniem było ujrzeć ją uznawaną za sztu-
kę. Dzisiaj nie poświęciłbym dla tego celu złamanego centa. Zadaniem 
fotografii jest objaśnianie człowieka człowiekowi i dopomożenie mu  
w samopoznaniu»”.58 Autor słynnej wystawy Family of Man złożonej  
z 503 zdjęć, prezentowanej od 1955 roku na całym świecie, konkluzją po-
wyższą streszcza credo swojego przedsięwzięcia. Przykład ten wskazuje 
również na podstawę komplikacji zagadnień relacji sztuka – fotografia. 
Otóż fotografia pełni w kulturze tak wiele różnorodnych funkcji i wy-
stępuje na tak odmiennych obszarach eksploatacji, że nie sposób objąć 
ich jednymi kryteriami. Sytuacja sztuka – malarstwo jest w tym kontek-
ście znacznie prostsza. Malarstwo nie jest naukowe, reklamowe, prasowe, 
dokumentalne… malarstwo jest malarstwem, a formułowane kryteria na  
bazie tak wąsko istniejącego materiału badawczego, jaki tworzą jego 
artefakty, nie dadzą się zastosować do niezwykle „szerokofunkcyjnej”  
fotografii. Trochę dziwne wydaje się, że w tak określonej perspektywie 
porównawczej nie postrzegano fotografii i malarstwa. „Choć w historii  
fotografii można doszukać się wielu osób traktujących to nowe medium 
jako formę ekspresji artystycznej oraz naturalny nośnik idei, na równi  
z malarstwem lub rzeźbą, warto zauważyć, że podobne poglądy nigdy 
wcześniej nie były głoszone równie często i z taką mocą, jak obecnie. 
Wielu zawodowych fotografów pragnie, by na ich dzieła spoglądano przez 
pryzmat kryteriów artystycznych”.59 Opinia Charlotte Cotton wskazuje na 
trwałość tradycyjnego ujęcia tej problematyki, które istnieje w refleksji 
nad fotografią jako swoisty syndrom sztuki.

57 Wszystkie przywołane tu fakty są powszechnie znane, stanowią rodzaj „słupów milowych” 
fotografii i w każdej publikacji dotyczącej historii fotografii znajdują się szerokie opisy tych zjawisk, 
nawet w niemających charakteru historii powszechnych, np.: Boris Brauchitsch: Mała historia 
fotografii, Wyd. Cyklady, Warszawa 2004. Szerzej w: Lech Lechowicz, Historia fotografii, dz. cyt., 
oraz Naomi Rosenblum, Historia fotografii światowej, dz. cyt. 
58 Wolfgang Kemp, Historia fotografii…, dz. cyt., s. 117.
59 C. Charlotte Otton, Fotografia jako sztuka współczesna, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010, s. 7. 
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Każde nowe medium czy też jakaś nowa jego modyfikacja potrzebuje 
w sensie kulturowym pewnego okresu czasu, aby wykształciło się dla nie-
go odpowiednie miejsce w kulturze, a w obszarze jego estetycznego sto-
sowania nastąpiło wytworzenie autonomicznych środków wyrazowych 
i akademicko skodyfikowany sposób ich stosowania – baza warsztatu tego 
medium. Współtowarzyszyć temu musi na bazie „samoedukacji odbior-
ców” stopniowa akceptacja społeczna. Czy można uznać, że fotografia, ta 
tradycyjna „światłochemiczna”, już ten stan osiągnęła? Czy może ta nowa 
„światloelektroniczna” przyśpieszy, czy wręcz już przyśpieszyła osiągnię-
cie tego stanu? Jednoznacznej odpowiedzi na te pytania trudno udzielić. 
Teoretycy wciąż mają więcej wątpliwości niż twórcy. W 2005 roku Do-
minic Mc Iver Lopez napisał: „Fotografia jest nową formą sztuki i jak 
wszystko, co nowe, jest narażona na niezrozumienie. Co więcej, ryzyko 
braku zrozumienia w przypadku nowych form sztuki wzmaga się jeszcze, 
jeśli wyrastają one z form tradycyjnych, a fotografia wyrosła z malarstwa 
i pierwsi jej adepci naśladowali sztukę malarską właśnie. I wreszcie fo-
tografia jest nie tylko nową formą sztuki, lecz także nową technologią, 
a nowinkom technicznym również grozi błędny odbiór, zwłaszcza gdy 
zapowiada się je szumnie, jako coś zgoła rewolucyjnego, jak w przypad-
ku fotografii. A zatem możemy się w tej dziedzinie spodziewać niepo-
rozumień. I owszem, nieporozumienia występują, i to w formie ważącej  
w sposób istotny na naszej ocenie fotografii”.60 Autor w sposób syntetycz-
ny, w sensie historycznym, dokonuje reasumpcji tematyki „sztuka – fo-
tografia”, ale opinia ta, pomimo że współcześnie formułowana, nie może 
być uznana za anachroniczną. Nie może dlatego, że tematyka ta jest ciągle 
obecna w tekstach teoretycznych, więc chyba już tak zostanie… 

Spróbujmy rozważania nad tą tematyką uznać za zamknięte pytaniem 
retorycznym postawionym współcześnie przez Grzegorz Dziamskiego. 
„Zamiast zastanawiać się, czy sztuka ma jakieś granice, zapytajmy raczej, 
kto próbuje wyznaczać sztuce granice i w jakim celu to robi? Kto próbuje 
usuwać poza granice sztuki pewne wypowiedzi i dlaczego?” 61 Po chwili 
60 Dominic McIver Lopez, Należyta ocena, [w:] Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury, red. 
Scott Walden, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, 
ss. 255–256.
61 Grzegorz Dziamski, Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Galeria Miejska „Arsenał”, 
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zastanowienia się, łatwo dojść do wniosku, że wraz z powyższym pyta-
niem możemy sformułować inne – również retoryczne. Czy rzeczywiście 
po 175 latach istnienia fotografii kwestię relacji sztuka – fotografia trzeba 
rozstrzygnąć? Zwłaszcza, że inne formy współczesnej sztuki od dawna 
wchodzą w kolizję z obowiązującymi dotychczas kanonami kryteriów es-
tetycznych utrwalonych przez tradycję. Uwaga ta nie dotyczy tylko form 
hybrydalnych wykorzystujących fotografię, ponieważ zjawisko to jest 
szersze, formy współczesnej ekspresji artystycznej istnieją jakby tylko na 
obszarach granicznych, jakby pomiędzy gatunkami. „W wielu przejawach 
współczesnej twórczości wizualnej, także tej wykorzystującej obraz foto-
graficzny, występuje dążenie do zacierania granic zarówno wewnątrzga-
tunkowych, jak i międzygatunkowych. Dążenie do łączenia różnych me-
diów, różnych technologii powoduje, że także obraz fotograficzny staje 
się często punktem wyjścia do tworzenia gatunkowych hybryd, których 
status trudny jest do jednoznacznego określenia”.62 

Przestała funkcjonować – odchodząc w niepamięć – tzw. estetyka po-
jedynczego zdjęcia wyparta przez tworzone indywidualnie cykle, serie  
i opisywane szczegółowo „projekty” najróżniejszych autorów, pomiędzy 
którymi trudno znaleźć wspólny mianownik. Przemiany nastąpiły rów-
nież na styku fotografii ze sztuką – fotografia została zepchnięta do roli 
dokumentacyjnej, zachowując dla historii – z konieczności swej istoty – 
obrazy obiektów, które powstały nie w celu, by zostać sfotografowanymi.

Zmiany te, zaistniały obok innych, powyżej opisanych procesów, 
które w całości podsumować można cytując Stefana Wojneckiego:  
„Z powyższych rozważań wysnuwam wniosek, iż uwolnienie fotografii  
z dotychczas dominującej funkcji i struktury jest krokiem oddalającym ją 
od własnej autonomii. Część jej integruje się ze sztuką”.63 

Owa integracja – co należałoby uzupełnić – zaistniała w różnych for-
mach. W gatunkach dokumentalnych, w fotografii prasowej, reklamowej, 

Poznań 2009, s. 140.
62 Lech Lechowicz, Fotografia współczesna między multimedialnością a czystością medium. Wykład 
29 kwietnia 2006 roku w ramach II Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej – „Fotografia 
na pograniczu mediów artystycznych – kiedyś i dziś”. http://www.fotopolis.pl/n/4243/fotografia-
wspolczesna-miedzy-multimedialnoscia-a-czystoscia-medium/, dostęp 10.10.2014.
63 Stefan Wojnecki, Fotografia. Gwiazda…, dz. cyt., s. 154.

http://www.fotopolis.pl/n/4243/fotografia-wspolczesna-miedzy-multimedialnoscia-a-czystoscia-medium/
http://www.fotopolis.pl/n/4243/fotografia-wspolczesna-miedzy-multimedialnoscia-a-czystoscia-medium/
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naukowej itp., wartość artystyczną fotografia uzyskuje w dalszym ciągu 
poniekąd jako wartość wtórną, która pojawia się pomimo głównego stop-
nia sfunkcjonalizowania gatunkowego, będącego skutkiem przyczyn po-
wstania danych zdjęć. Czyli, że zdjęcia te, powstając z innych powodów, 
tj. bez intencji by były artystyczne, stają się „dwufunkcyjne”, gdyż prze-
chodzą ex post do obszarów sfunkcjonalizowania estetycznego. 

Istnieje także szeroki obszar fotografii, której strona wizualna zaanek-
towała możliwości digitalnej obróbki obrazu, fotografii, która w punk-
cie wyjścia, przez jej twórców zadekretowana jest jako aktywność stricte 
artystyczna. Wsparcie digitalne występuje zarówno na „etapie aparatu”, 
jak i na „etapie obróbki” przed wydrukiem. Występuje w sposób czytel-
ny – zwłaszcza w formach tzw. postfotografii, czyli obrazów generowa-
nych (składanych) przez komputer. „Nowo powstały, sprawiający wraże-
nie fotografii obraz nie jest już odtworzeniem przedmiotu, ale symuluje  
li tylko jego reprezentację”(Anette Hüsch). Wyróżniłem kursywą szczęśli-
we sformułowanie «sprawiający wrażenie fotografii obraz», by wskazać 
ponownie na fakt, że także w postfotografii ramą recepcji pozostaje foto-
grafia, medium istniejące od 1839 roku”.64 U wielu artystów wykorzystu-
jących wsparcie digitalne występuje w sposób niejawny bądź nieczytel-
ny w pierwszym, powierzchownym oglądaniu. Ujawnia się ono poprzez 
wiedzę o kontekście zewnętrznym wobec obrazu bądź też istnieje jako 
domniemanie po szczegółowej jego analizie. Opracowane cyfrowo prace 
Andreasa Gursky’ego, czy Wanga Qingsonga ze względu na ich spekta-
kularne wymiary – po kilka metrów kwadratowych – są tu właściwym 
przykładem.65 

Inna forma pełnej integracji ze sztuką zaszła w obszarze fotografii in-
scenizowanej. Potwierdza to Charlotte Cotton w swojej pracy Fotografia 
jako sztuka współczesna: „Wszystkie zamieszczone tu reprodukcje stano-
wią rezultat przemyślanych strategii, mających na celu wyłącznie powsta-
nie dzieła fotograficznego. Choć sam akt obserwacji – uwiecznienie jed-
nego z momentów składających się na sekwencję wydarzeń – pozostaje 
64 Kemp cytuje – jak to wynika z redakcji tekstu – Anette Hüsch, ale podane nie jest oryginalne 
źródło. Kemp Wolfgang, Historia fotografii…, dz. cyt., s. 157.
65 Więcej przykładów: Photography and Globalization, [w:] Photography. The Whole Story, dz. cyt., 
550 i n.
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istotny, ogólna koncepcja artystyczna polega tu na zainscenizowaniu wy-
darzenia specjalnie na potrzeby fotografa. Wynika stąd, że akt artystycz-
nego tworzenia rozpoczyna się na długo przed podniesieniem aparatu  
i obejmuje budowę scenariusza”.66 

Tu należałoby dodać wątpliwość, że skoro „fotografia inscenizowa-
na” staje się „najbardziej artystycznym” gatunkiem, to czy artystyczność 
ta również istnieje, gdy rzeczywistością przedobiektywową jest – także 
specjalnie „wytworzona”, czyli zainscenizowana – akcja artystyczna, in-
stalacja, happening itd.; specjalnie „wytworzona”, ale jako samoistna, tj. 
nie powstała w celu, aby ją fotografować? To pytanie retoryczne, choć 
przyjąć można, iż częściowo odpowiada na nie Lechowicz (patrz przy-
pis 62). Brak jednoznacznej odpowiedzi jest szeroko uzasadniony, gdyż 
komplikuje sytuację problem wiedzy o kontekście zewnętrznym wobec 
obrazu fotograficznego. Jeśli odbiorca wiedzy tej nie posiada, to z jego 
punktu widzenia oba przypadki: fotografia inscenizowana i fotografia do-
kumentująca inne, hybrydalne formy sztuki są nierozróżnialne… Formy 
procesualne: happeningi, akcje, performance, instalacje i formy sztuki 
efemerycznej, a także, co należy podkreślić, zastosowanie fotografii do 
dokumentacji wystaw galeryjnych, a zwłaszcza form sztuki w przestrzeni 
publicznej itp. – tu zdjęcia są świadectwem zaistnienia artefaktów i tylko 
one zostaną w historii! Wystarczy przejrzeć dowolną publikację prezen-
tującą stan sztuki współczesnej, w której materiał ilustracyjny dokumen-
tując poszczególne obiekty, działania itp. jest – co oczywiste – fotogra-
ficzny67, nie jest jednak sztuką fotografii. Nie zawsze jednak można to 
jednoznacznie odróżnić. 

Kształt i zakres naszkicowanych powyżej zjawisk we współczesnej 
kulturze wizualnej, w które uwikłana jest fotografia, nie jest bezpośrednio 
zależny od poziomu zaawansowania technologii cyfrowych. Przemiany, 
jakim podlega kultura wizualna, są o wiele bardziej skomplikowane i wie-
loźródłowe. Interesująco przedstawia tę problematykę Whitelaw Mitchell 

66 Charlotte Cotton, Fotografia jako sztuka…, dz. cyt., s. 21.
67 Np.: Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945–2005, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, 
wyd. 2, Warszawa 2006; por. Heartney Eleanor, Art & Today, Phaidon Press Limited, New York 2013, 
także najnowsze publikacje: Sławomir Marzec, Sztuka Polska 1993–2014. Arthome versus Artworld, 
Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2012.
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– zacytujmy trzy główne, spośród dziesięciu, proponowanych prze niego 
wyróżników tych zmian: 

„1 Kultura wizualna oznacza likwidację sztuki w znanej nam postaci.
2 Kultura wizualna bezrefleksyjnie przyjmuje, że sztukę należy defi-

niować wyłącznie na podstawie jej działania za pośrednictwem właściwo-
ści optycznych.

3 Kultura wizualna przekształca historię sztuki w historię obrazów”.68

Zaprezentowanym dziesięciu – jak to sam określa – „mitom” prze-
ciwstawia Mitchell osiem kontrtez – zacytujmy tylko pierwszą: „Kultura 
wizualna zachęca do rozważania różnic pomiędzy sztuką a tym, co nią nie 
jest, pomiędzy znakami wizualnymi a werbalnymi oraz pomiędzy propor-
cjami różnych rejestrów zmysłowych i semiotycznych.”69 Pomimo for-
my, w jakiej autor prezentuje swoje stanowisko, przypominającej rodzaj 
gry intelektualnej, często niewolnej od retoryki, całkowita treść rozważań 
Mitchella zaświadcza o stopniu komplikacji zjawisk we współczesnej kul-
turze zdominowanej przez wizualność. 

Dominacja ta nie jest bezpośrednim efektem poziomu zaawansowania 
technologii cyfrowych, przyśpieszyły one jej zaistnienie i ułatwiły uczest-
niczącym w tej kulturze do różnych jej zjawisk bezpośredni dostęp. 

„Sztuka i kultura ma ogromne możliwości asymilacji różnych zjawisk. 
Pojawienie się jednych nie musi oznaczać eliminowania drugich. Wierzę, 
że obok malarstwa i rzeźby wykonanej tradycyjnymi materiałami i tech-
nikami istnieć będzie twórczość wizualna posługująca się obrazami cy-
frowymi. Należy bowiem pamiętać, że mimo pesymistycznych proroctw 
fotografia nie wyeliminowała malarstwa, film nie wyeliminował teatru,  
a telewizja nie wyeliminowała filmu”.70 

Tu należałoby dodać casus grafiki warsztatowej, który to potwierdza. 
Nastąpiła jej elitaryzacja (nieliczni twórcy nią się zajmują) i – co para-
doksalne – całkowita demokratyzacja (wszyscy mogą mieć do niej do-

68 Whitelaw J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, 
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, s. 369. 
69 Tamże,
70 Lech Lechowicz, Z problematyki obecności obrazów cyfrowych we współczesnej twórczości 
wizualnej, [w:] Fotografia: realność medium, red. Alicja Kępińska, Grzegorz Dziamski, Stefan 
Wojnecki, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Poznań, [b.r.w.], s. 139. 
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stęp). Wciąż istnieją jednak twórcy uprawiający akwaforty, mezzotinty, 
miedzioryty itp. Analogicznie sytuacja wygląda w malarstwie, gdzie po 
inwazji nieomal całkowitej technik akrylowych wciąż funkcjonuje malar-
stwo olejne! 

Na obszarze fotografii również można spotkać formę takiego zja-
wiska. Był nim swoisty renesans stosowania aparatów otworkowych  
i powrót do technik XIX-wiecznych71, także w Polsce, spotykamy takie 
przypadki: np.: technikę papieru solnego wykorzystuje Jakub Byrczek, 
technikę mokrego kolodionu Marek Szyryk. Od nieomal 20 lat, pomimo 
opanowania rynku materiałów pozytywowych produkowanych na pod-
łożach poliestrowych, ciągle obecne są postawy twórcze, które kalkulują 
w czarno-białej fotografii jako wartość estetyczną materialność nośnika 
obrazu – barytowany karton. 

W przypadku fotografii cyfrowej, wydaje się, że nie będzie takiej 
prostej analogii. Wyeliminowanie negatywowo-pozytywowego procesu 
światłochemicznego uzyskuje już silne wsparcie poprzez zamykanie firm 
produkujących stosowne materiały. Nikt nie będzie w stanie w pozaprze-
mysłowym procesie wytworzyć trójwarstwowego negatywu w „warun-
kach domowych”…

No cóż, pozwólmy dostarczyć historii wiedzy i argumentów do dys-
kusji o granicach tych wszystkich zjawisk, pamiętając ciągle, że selekcji  
i klasyfikacji dokonuje mechanizm nie tyle rozwijającej się, co przeobra-
żającej się kultury, mechanizm, który doraźnie – tu i teraz – czasem trudny 
jest do zrozumienia.

* * *
Trudno wykazać, że wejście epoki zapisu cyfrowego spowodowało 

rewolucję w dziejach fotografii, gdyż dla statusu obrazu fotograficznego 
nie wprowadziło to istotnych zmian. Należy jednak zaznaczyć, że obraz 
fotograficzny rozumiany jest tu jako obraz uzyskany na skutek działania 
światła na nośnik światłoczuły, w którym wytworzone zmiany mają cha-
rakter ikoniczny względem obiektu, od którego odbite światło rzutowane 
przez obiektyw (także pin hole) w formie obrazu optycznego na ów no-

71 Patrz m.in. Photography Deconstructed, [w:] Photography. The Whole Story, red. Juliet Hacking, 
Thames & Hudson Ltd., London 2012, s. 534 i n.
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śnik dokonało w nim w sposób trwały tych zmian. Takie rozumienie pro-
blemu podziela wielu krytyków – „Konwersja na dane cyfrowe oznacza 
nowy sposób wytwarzania (obrazu – sc) ale nie nowy rezultat”.72

Istotne zmiany zaszły w sposobie społecznego funkcjonowania foto-
grafii, jej produkowania, dystrybucji i archiwizowania. Zmiany te przy-
czyniły się jednak do odczucia dewaluacji, jakiej fotografia uległa. De-
waluacji poprzez krańcowe poczucie utracenia aury wiarygodności, po-
przez „tragedię” masowego wytwarzania zdjęć, które, jak to się wydaje, 
„wszystkie mają te same prawa” – są fotografiami… Nastąpiła także swe-
go rodzaju sublimacja artystyczności – uniezależnienie od tradycyjnego 
nieprzyznawania fotografii statusu sztuki, ale to wydaje się być kategorią 
rozłączną względem „cyfrowych przemian”.

Październik/listopad 2014.
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Summary

The text is an attempt to analyse the premises and to describe the facts related 

to the situation of the photography in a contemporary culture, which is domi-

nated by digital technology. At the same time the text is an attempt to revaluate 

few issues. They ceased to be the subject of a critical reflection as they were 

too ‘obvious’ to be discussed. These are mainly the issues of the dissimilarity  

of the ‘analog’ photography from the ‘digital’ one, and the ‘revolution’ that al-

legedly occurred after the domination of the ‘digital’ photography. Another pro-

blem is an attempt to answer a question: why photography is a subject of a spe-
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cific discrimination by art historians? This question is related to an interesting  

confrontation between art and photography. Many textbooks on art history were 

written in the XX-th century. Their authors focus on painting, drawing, sculpture 

and architecture. Recently they also deal with design, but photography is hardly 

(or never) taken into account. 

The devaluation of photography in digital era the author points out is analy-

sed in three areas:

1. ‘Aura of credibility’ – strengthening of a social feeling that it is comple-

tely lost. Although photomontage existed almost since the beginning of photogra-

phy, an awareness of manipulation of the image content, practically did not exist. 

A photo testified about the existence of man, objects, processes, etc. The magic 

phrase ‘a photographer was there’ was  a statement of truth, it was incontestable. 

Popularisation of a digital interference in a photographic image created possibi-

lities of not only creation, but also fraud. Photography is no longer treated as a 

‘proof of existence’. 

2. ‘Total democratization’ – the verbatim emergence of the global pheno-

mena of photographing. Everyone is photographing everything, everywhere. That 

is because the complications and technical problems of taking photos and making 

the final pictures are limited to zero. The costs are relative low. A camera is called 

an ‘addition’ to a cell phone. 

3. ‘Photography as art’ – the extinction of the ‘old dilemma’ by moving 

it to another area. The question ‘Is photography an art?’ is not answered and no 

one is expecting the answer anymore…  At present the border line between art 

and photography is blurred. The border disappears between types of photography 

performed as art discipline among many other ‘non-historical’ disciplines. i.e. in-

stallations, actions, performances realized in front of a camera etc. It is a paradox, 

these disciplines would not come into being in the art history, without the docu-

mentary means of photography. Photography is a part of art now. They coexist. 

 

At the end of the text, the author poses a question if the democratization of 

photography did not go too far. The world if flooded with an amount of photos 

that are impossible to grasp. All these photos seem to have ‘equal rights’! Re-

calling the theorem on quantity and quality, the conclusion suggests itself. This 
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conclusion is a foundation for the author’s thesis on devaluation. What is more, 

photos seized to exist in a physical form. They have a virtual life on hard drives, 

rarely (if ever) viewed. It seems like everyone is taking photos, but no one is 

viewing them…

Keywords: Analog photography, digital photography, photography techno-

logy, history of photography, photography and art, ‘aura of credibility’, digital 

revolution, photography in culture, sociology of photography. 
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Kielecka Szkoła Krajobrazu to termin coraz częściej funkcjonujący  
w dwojakim znaczeniu. Jedno – to kanon fotografowania pejzażu – zgod-
nie z intencją Jana Sunderlanda, który w 1963 roku, na I Biennale Krajo-
brazu Polskiego, tak właśnie określił wyróżniające się jednorodną stylisty-
ką fotografie kieleckich artystów. W drugim – funkcjonującym zwłaszcza  
w kieleckim środowisku fotograficznym – ta nazwa określa zarówno  
kanon, jak i grupę kieleckich fotografików, którzy wieloletnią wspólną 
pracą, stworzyli ten charakterystyczny, rozpoznawalny styl w fotografo-
waniu pejzażu.

W tym szerszym znaczeniu dorobek Kieleckiej Szkoły Krajobrazu 
obejmuje dotykane przez nich – równolegle i później – tematy w pew-
nym sensie „dopełniające” planowe dokumentowanie regionu: fotografie 
pejzażu przemysłowego i zabytków Kielecczyzny oraz fotografię socjolo-
giczną, ukazującą różne aspekty życia społeczności wiejskich i miejskich. 
Tak pojmowana KSK funkcjonowała (i ewoluowała) – poprzez wspólnie 
podejmowanie działania fotograficzne – do końca lat osiemdziesiątych. 
Rezultaty ponad trzydziestoletniej działalności, według ściśle określonych 
zasad, jawią się z perspektywy czasu jako zwarta całość, z której trudno, 
bez szkody dla pojmowania wartości tejże całości, wypreparować tylko 
osławione, „kanoniczne” fotogramy. Także i one same, w kontekście dzia-
łań, w rezultacie których powstały, również nabierają innego charakteru.

Zarówno styl, jak i grupa KSK (nieformalna) kształtowały się powoli 
przez lata wspólnej pracy, tak artystycznej, jak i społecznej na rzecz pro-
mowania fotografii. Rokiem uznawanym za początek jej funkcjonowania 
jest rok 1955 – data założenia Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego. Na ogół uważa się, że podstawowy skład KSK to 
Paweł Pierściński, Janusz Buczkowski, Wacław Cisłowski, Tadeusz Jaku-
bik, Jerzy Kamoda, Jan Spałwan. Często jednak nazwa Kielecka Szkoła 
Krajobrazu używana jest do określenia szerszej grupy fotografików: tych, 
którzy brali udział w działaniach podstawowej grupy, lub młodszych, któ-
rzy dołączyli do niej póżniej. Byli to między innymi: Stanisław Sudnik, 
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Jan Siudowski, Stanisław Lipka, Franciszek Gładysz, Jerzy Piątek, An-
drzej Pęczalski, Piotr Kaleta, Jerzy Mąkowski, Henryk Pieczul. 

Od początku niekwestionowanym liderem, organizatorem wszelkich 
działań i wystaw, autorem większości wstępów do katalogów oraz teo-
retykiem, który precyzyjnie sformułował wszystkie zasady artystyczne, 
warsztatowe i estetyczne fotografii KSK był Paweł Pierściński. On także, 
jako najaktywniejszy twórczo artysta i kurator większości wystaw, miał 
przemożny wpływ na ich ostateczny kształt. Szczegółowego podsumowa-
nia zarówno dziejów KSK, jak i właściwych jej estetyce środków wyrazu 
dokonał w tekście Kielecka Szkoła Krajobrazu. Kronika 1955–2002. (ten 
i inne, w autorskim wyborze, zostały przedrukowane w antologii tekstów 
Pawła Pierścińskiego z lat 1975–2004 pt Czas krajobrazu). 

Według niego, nadrzędnym celem KSK miało być systematyczne  
i planowe utrwalanie określonego obszaru specyficznego kieleckiego 
krajobrazu, dokumentowanie jego form geologicznych i roślinnych, jego 
przemian w rytm pór roku i powolnych zmian wywołanych działalnością 
człowieka oraz pokazywanie i ujawnianie jego piękna, w myśl idei i zasad 
fotografii ojczystej. 

Obszar regionu świętokrzyskiego jest pod względem różnorodności 
i naturalnej urody rzeczywiście wyjątkowy. To teren z wybrzuszonymi 
najstarszymi polskimi górami – Górami Świętokrzyskimi oraz rzeźbiar-
skimi w charakterze zespołami wapiennych skałek, które są pozostałością 
pradawnego morza. Malowniczo pofałdowany, pełen krętych koryt rzek  
i strumieni, z reliktem pradawnej Puszczy Jodłowej i wieloma rezerwata-
mi przyrody z endemicznymi, tylko tu występującymi roślinami. Ukształ-
towanie terenu i liche gleby wymuszały wykorzystywanie pod uprawę 
najmniejszych nawet skrawków ziemi, stąd fantastyczne nieraz kształty 
sfalowanych pagórkami poletek, wspólnie tworzących charakterystyczną 
szachownicę, z wyraźnym rysunkiem miedz i urozmaiconymi strukturami 
upraw. To wszystko razem wpływało na unikalny charakter świętokrzy-
skiego krajobrazu, naznaczonego ciężką pracą ludzi mocno związanych  
z naturą – pracą ziemi najbliższą, przy pomocy zwierząt i prostych narzę-
dzi. Ta unikatowa całość, wraz z przemianami społecznymi i cywiliza-
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cyjnymi, coraz gwałtowniej zaczynała zmieniać swój charakter. Również 
to mobilizowało do wysiłków utrwalenia jej, do zaklęcia w fotografiach 
tego, co było jej pradawną istotą. 

Realizowaniu tych celów miały służyć ściśle określone zasady foto-
grafowania, które skrystalizowały się w kanon wyróżniający KSK, precy-
zyjnie określony przez Pawła Pierścińskiego: 

Środkiem wyrazu KSK jest fotografia czarno-biała realizowana  
w przeważającej ilości przypadków w czystej odbitce bromowej. Odstęp-
stwami od tej zasady są z rzadka wykonywane techniki tonorozdzielcze, 
pozwalające uwypuklić charakterystyczną cechę krajobrazu poprzez eli-
minację zbędnych szczegółów i zwiększenie kontrastów. W takim przy-
padku celem autora jest uzyskanie wizji syntetycznej i podkreślenie uner-
wienia graficznego pejzażu kieleckiego oraz zachowanie prawdy o ziemi  
i o jej strukturalnej budowie. Powiększenia wykonywane są w technice 
bromowej, opracowane tonalnie, z nasyconą skalą walorów, z dużą ilością 
szczegółów w światłach, skróconą skalą tonalną w cieniach, przeważnie 
na papierze o powierzchni błyszczącej. Szerokie i proste spojrzenie na 
pejzaż to również odpowiedni dobór obiektywów i kadrowanie. Chętnie 
używany jest obiektyw standardowy oraz teleobiektywy. Plan zdjęcia peł-
ny, kadrowanie przeważnie umożliwia rejestrację dużej ilości form krajo-
brazowych oraz dużej ilości szczegółów i faktur. Wiele znaczącą, niezwy-
kle ważną zasadą kieleckiej szkoły krajobrazu, jest sposób oświetlenia 
pejzażu. Dobór oświetlenia jest tak przeprowadzony, by światło ślizgające 
się po nierównościach terenu wydobywało najbardziej charakterystyczne 
cechy jego budowy, podkreślało falistość wzgórz pociętych wąwozami, 
uplastyczniało budowę gleby, jej uziarnienie, miękkość upraw roślinnych. 
Generalne założenia kieleckiej szkoły krajobrazu dyktują prostotę ukła-
dów kompozycyjnych. Chętnie stosowane są klasyczne formy kompono-
wania, jak układ centralny, symetryczny, po przekątnej, lub kompozycje 
dekoracyjne, deseniowe, szczególnie często stosowane przy fotografowa-
niu kieleckich dywanów, w których dekoracyjnie rozpięte plamy poletek 
tworzą typowe dla regionu układy polnej szachownicy. Pozornie statycz-
ne przedstawienia krajobrazu kieleckiego zawierają wewnętrzną dyna-
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mikę zakodowaną w rytmicznej budowie pejzażu i stanowią najbardziej 
charakterystyczną cechę kieleckiej szkoły krajobrazu”1. 

I w innym fragmencie tegoż tekstu czytamy:
Znamienną cechą KSK jest unikanie dekoracyjnego nieba. Większość 

zdjęć wykonywana jest przy klarownej, przejrzystej pogodzie, pełnej wi-
doczności odległych planów przy pełnej przejrzystości atmosfery. Niebo 
w takim przypadku to na fotogramie neutralnie szary, wąski pasek pej-
zażu nad horyzontem, często jeszcze dodatkowo przytłumiany, a często 
w ogóle pomijany (linia kadrowania przebiega poniżej linii horyzontu). 
Sprzyja to uzyskaniu pełnej jednorodności formalnej i treściowej foto-
gramu. Chmury na zdjęciach KSK pojawiają się niezmiernie rzadko i to 
tylko wtedy, gdy organicznie łączą się z pejzażem, gdy występują związki 
konstrukcyjne pomiędzy terenem i wypełnionym chmurami niebem. (...)

Sztafaż jest chętnie stosowany przez artystów kieleckich. Sztafażem 
jest przeważnie człowiek lub zwierzę domowe, zagubione w rozległym pej-
zażu, prawie niezauważalni i prawie nigdy nie stanowiący głównego tema-
tu fotografii. Człowiek jest wszechobecny w pracach KSK poprzez swoje 
dzieła, stworzone przez rolnika. Uprawy rolne tworzą formy abstrakcyjne 
o charakterze figur geometrycznych, jak: kwadrat, romb, trójkąt, trapez, 
także linia falista, elipsa, koło, sinusoida i temu podobne, oraz formy nie-
regularne o charakterze tworów biologicznych. Figury i formy występują  
w dużym zagęszczeniu, tworzą charakterystyczne układy szachownicy, 
zwane niekiedy pasiakami lub dywanami świętokrzyskimi. (...) Ta we-
wnętrzna geometria i rytmika pejzażu decyduje o wyrazie plastycznym 
kieleckiego krajobrazu, jak również o odrębności i o wyrazie artystycz-
nym kieleckiej szkoły krajobrazu2.

Te drobiazgowo opracowane zasady „sklejały” obszerne twórczości 
wielu fotografów w jedną formalnie całość, tworzyły umowny kod, we-
dług którego wspólnie – ale i osobno – tworzyli „portret ziemi” i „prawdę 
o ziemi”. „Bowiem im więcej prawdy o ziemi zdoła zawrzeć fotografia, 
tym mocniej wzruszy odbiorcę i tym silniejsze roztoczy działanie”3. 
1 Kielecka Szkoła Krajobrazu. Kronika 1955-2002, w: Kielecka Szkoła Krajobrazu, Kielce 
2002, cyt.za: Paweł Pierściński, Czas krajobrazu, Kielce-Kraków 2004, s.15-16
2 Tamże.
3 Paweł Pierściński, Krajobrazy IV – pogranicza krajobrazowe, „FOTO” 1982, nr 7, cyt. 
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Prawda zawarta w efektownych fotograficznych kompozycjach, okre-
ślonych mianem kanonu Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, dotyczyła tylko 
wybranego wąskiego aspektu rzeczywistości: kulturowego krajobrazu  
z zapisanymi w nim śladami pracy człowieka, tej, w której człowiek bez-
pośrednio stykał się z ziemią, „współpracował” z nią, która w sposób 
szczególny, najbardziej chyba humanistyczny, kształtowała jej powierzch-
nię. Stąd i dostosowany do tych założeń sposób fotografowania, łączący  
w sobie zarówno możliwość zanotowania szczegółów, jak i możliwość 
scalenia ich w pejzażową syntezę. Kieleccy fotograficy dążyli do osią-
gnięcia wrażenia ponadczasowości, do uniwersalności, w znaczeniu hi-
storycznej ciągłości i tradycji. Zapewne z tego powodu obecność człowie-
ka redukowali do roli sztafażu, zagubionego w rozległym pejzażu, prawie 
niezauważalnego, nienatrętnego wizualnie, aby współczesne szczegóły 
ubioru czy narzędzi nie wiązały obrazu z konkretnym czasem. Podobnie 
traktowana była rozpoznawalna architektura: zarówno współczesna, jak 
i zabytkowa. Unikali dekoracyjnego nieba, bo i ono wprowadzało ele-
ment – i nastrój – przypadku, tymczasowości, niepowtarzalności chwi-
li. W sposób wywiedziony z doświadczeń malarstwa równoważyli chaos 
bezkształtnej materii i porządku intelektu: organicznego żywiołu natury 
– i logicznego rytmu stworzonych przez człowieka podziałów, żywych 
struktur materii upraw – i porządkujących je geometrycznych figur-pól, 
obwiedzionych rysunkiem miedz. 

Pochylali się też nad drobnymi formami krajobrazowymi, nad struktu-
rami ziemi, tworząc przez lata fascynującą dokumentację; z jednej strony 
zmian, jakie w nich, lub wokół nich, występowały, z drugiej – twórczych  
i formalnych sposobów podchodzenia do pojedynczych tematów. 

Te same fragmenty przestrzeni fotografowali wielokrotnie, o różnych 
porach roku i dnia, systematycznie przez prawie trzydzieści lat – a nawet 
dłużej. Wykonywali wspólne sesje zdjęciowe, ale i fotografowali indy-
widualnie. Niejednokrotnie w tych samych lub zbliżonych ujęciach. Już 
sama metoda tej niebywałej pracy wymuszała tworzenie syntetycznych 
podsumowań pejzażu, dokonywanie wyborów takich kadrów, w któ-

za: tegoż, Czas krajobrazu, dz.cyt., s. 93 
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rych wieloletnie doświadczenie wnikliwego obserwatora i artysty scalało  
w jedno setki, a nawet tysiące ujęć. 

Pietyzm, wnikliwość, twórczą i dokumentalną drobiazgowość, z jaką 
podchodzili do fotografowania pejzażu artyści KSK, przykładowo obra-
zują dzieje fotografowania jednego poletka, zapoczątkowane przez Pawła 
Pierścińskiego w 1956 roku – to jego słynna Sinusoida. 

Przedstawia niewielki spłachetek uprawnej ziemi rozciągnięty kar-
kołomnie na dwóch dość wysokich wzgórzach. Wpisany rozciągniętym 
prostokątem we wzniesienia i przedzielającą je kotlinkę, tworzy zarys 
idealnej w kształcie sinusoidy – motyw szczególnie przyciągający arty-
stów KSK, poszukujących porządkujących krajobraz geometrycznych 
podziałów kompozycyjnych. Dzieje poletka są dość osobliwe. Pole, 
co wyraźnie widać na fotografii, kończyło się przed szczytem pagórka. 
Jego strome zbocze uniemożliwiało zawrócenie ciągnącego pług konia,  
co przy normalnej orce jest niezbędne. Właściciel skonstruował więc spe-
cjalny pług, z ostrzami z dwóch stron, który nie musiał być zawracany – na 
końcu bruzdy przeprzęgał konia na drugą stronę, przesuwał pług w bok,  
i wyorywał, wiodąc go z powrotem, kolejną bruzdę… Historia wyjątkowa, 
przechowana w anegdotycznych opowieściach – ale i zapisana w bruz-
dach zaoranej ziemi i utrwalona w fotografiach. Licznych fotografiach, 
powstałych w różnym czasie – bo z tym drobnym fragmentem krajobra-
zu (i z Sinusoidą Pierścińskiego) zmierzyło się ok. 15 fotografików (wg 
Jerzego Piątka – jednego z nich). „Sinusoidy” w tym miejscu już nie ma. 
Uciążliwość uprawy uczyniła ją nieopłacalną, właściciele zestarzeli się  
i umarli, pole zarosło gęstym lasem: zatarł się bezpowrotnie jeszcze jeden 
charakterystyczny fragment kieleckiego pejzażu. W wieloczęściowym,  
w ciągu kilku lat powstającym cyklu zatytułowanym Była sobie sinusoida 
udokumentował proces jej zaniku Andrzej Borys – kolejny kielecki foto-
grafik (ostatnie, dziewiąte, zdjęcie powstało w lutym br.).

Tak drobiazgowo analizowanych miejsc było więcej. To przypomi-
na, że rozległe fotograficzne syntezy Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oparte 
są na wnikliwych studiach szczegółów, na ich wieloletniej, rozciągniętej 
w czasie, analizie, obserwacji i notowaniu drobnych nawet zmian. Efek-
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towne fotogramy to końcowy wynik bardzo długiego procesu, twórcze-
go i poznawczego, niezwykle konsekwentnego w swoich założeniach.  
A z analizy tego procesu wynika, że istotą pracy twórczej i dokumen-
tacyjnej artystów KSK nie było tworzenie fotograficznych, estetycznych 
obrazów – lecz działanie; działanie o wymiarze akcji plastycznej, w której 
istotnym elementem był czas. Z perspektywy ponad trzydziestu lat coraz 
większej wartości nabierają rezultaty tych działań: szczegółowa i syste-
mowa dokumentacja, z której to, na użytek wystaw i konkursów, wypre-
parowywano najefektowniejsze plastycznie kompozycje. 

Dlatego w wielu wypadkach zawężanie rezultatów twórczości arty-
stów KSK tylko do osławionych fotogramów, zniekształca ich miarodajną 
ocenę. 

 O metodach ich pracy dają wyobrażenie trzy różne wystawy – 
efekty trzech różnych działań (wszystkie znajdują się w zbiorach BWA  
w Kielcach). To zbiorowa wystawa Puszcza Jodłowa, skomponowana 
jako całość w 1977 roku, oraz dwie wystawy Pawła Pierścińskiego: Kiel-
ce – Włoszczowa z 1982 oraz Małe formy krajobrazowe z 1984 roku. 

Puszcza Jodłowa składa się z fotografii z lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych ubiegłego stulecia, wykonanych w trakcie wielu wspól-
nych wypraw i akcji fotograficznych w Puszczy Jodłowej przez Pawła 
Pierścińskiego, Wacława Cisłowskiego, Tadeusza Jakubika, Jana Spałwa-
na, Jerzego Kamodę, Jerzego Piątka, Henryka Pieczula, Jerzego Mąkow-
skiego i Stanisława Sudnika. 

To obszerny zestaw zdjęć dokumentujących charakterystyczne, wy-
stępujące w niej formy roślinne, leśne wykroty, powalone olbrzymie drze-
wa i pasożytujące na nich grzyby. Niewątpliwie częściowo gęstwa lasu 
wymuszała zawężenia kadrów, skupianie się na szczegółach, portretowa-
nie pojedynczych roślin czy ich fragmentów. Ale zestaw zawiera także  
i rozleglejsze widoki szczególnie pięknych miejsc, nastrojów budowa-
nych światłem, przedstawionych o różnych porach dnia i roku. Wiele  
z tych fotografii rozpatrywanych pojedynczo nie wykazuje szczególnej 
oryginalności w ujęciu tematu: bo też celem ich powstania, a potem wybo-
ru do zestawu, była tylko rejestracja kolejnych naturalnych form. Zebrane 
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i skomponowane w całość zyskują i na obiektywizmie, i na wzmocnieniu 
prawdy przekazu – a nawet, jako elementy zwartej plastycznie całości,  
i na wartości artystycznej. Powstała w ten sposób maksymalnie rzetelna 
dokumentacja, zarówno charakterystycznych form roślinnych, jak i szcze-
gólnej atmosfery prastarej Puszczy Jodłowej. Nie jest to jednak oschła, 
techniczna rejestracja. Do spójnego charakteru zestawu, różnorodność 
ujęć wykonywanych w ciągu kilkunastu lat, o różnych porach roku i dnia, 
przez różnych autorów, wprowadza element emocji, nastroju, indywidu-
alnych interpretacji i skojarzeń – zanotowanych chociażby w tytułach po-
szczególnych prac. Całość jest fascynującym portretem nietkniętej ręką 
człowieka natury, jej dynamicznej witalności, portretem emocjonalnie 
potraktowanym – i emocje budzącym. Dokumentacja tym cenniejsza, że 
Puszcza Jodłowa już nie istnieje (przez niewłaściwe, zbyt rygorystycznie 
traktowane zasady utrzymania rezerwatu, nie ochroniono jej przed paso-
żytami drzewnymi, które bezpowrotnie zniszczyły stary drzewostan i od-
wieczny ekosystem).

Elementem wspólnym obu wystaw Pawła Pierścińskiego jest rygor 
schematu przemyślanego działania i systematyzacja sfotografowanych 
drobnych elementów pejzażu. W obydwu, choć w każdej w inny sposób, 
metodą prowadzącą „od szczegółu do ogółu”, starał się osiągnąć maksy-
malną rzetelność w przekazaniu istotnej prawdy o kieleckim krajobrazie. 

Celem akcji i wystawy Kielce – Włoszczowa, była jak najbar-
dziej obiektywna rejestracja konkretnych miejsc, przeprowadzona  
w konkretnym czasie, według drobiazgowo opracowanego schematu.  
O metodzie i celu swojej pracy artysta napisał: 

Droga KIELCE – WŁOSZCZOWA należy do typowych tras komuni-
kacyjnych, jakich wiele w naszym kraju. Wszystko tu statystycznie śred-
nie. Sama trasa o fantastycznym, niewytłumaczonym technicznie kształ-
cie zbyt ostrych miejscach łuków, jej nawierzchnia mimo modernizacji 
nie wszędzie jednakowo równa, gdzieniegdzie pozbawiona poboczy, zna-
ki drogowe czasem nadmiernie zagęszczone, a czasem nieobecne, domy 
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jednakowo „nowoczesne”, typowe i brzydkie, pojazdy i ludzie, jednostaj-
nie dążący w różnych przeciwstawnych kierunkach, kapliczki na skró-
conych wiekiem słupkach, krajobrazy szare, niezmiennie „pracujące na 
kawałek chleba” z niebem pochylającym się nad tą ziemią. 

Wystawa fotografii dokumentalnej ma za zadanie przedstawić bez ko-
mentarza i oceny prawdziwy stan polskiego krajobrazu, bałagan i natłok 
elementów bez określania hierarchii ważności ani też walorów wizual-
nych ZNAKÓW. (...)

 Dane techniczne:
1. Rejestracji podlegał odcinek drogi zawarty między granicami 

administracyjnymi Kielc i Włoszczowy o długości około 51 km. 
(Odczyt licznika samochodu) – poręczny szkic sytuacyjny trasy. 
W normalnych warunkach przebycie trasy zajmuje około jednej 
godziny.

2. Rejestracji dokonano w dniach 13, 14 i 15 lipca 1981.
3. Zarejestrowano wybranych 847 obiektów, na wystawie ekspono-

wano wybór 364 fotografii zgrupowanych na 25 planszach tema-
tycznych

4. Narzędzie rejestracji:
5.  Aparat fotograficzny Pentaconsix 6 x 6 cm z obiektywem Biome-

tar 2.8/80. Film 
6. Fotopan – HL, wywoływacz D-76, papier Fotonbrom  

B34 – 111 C.
7. Format powiększeń 16.4 x 16,4 cm
8. Format plansz 63.0 x 57.0 cm
9. Warunki identyfikacji zdjęć. Pierwsza cyfra oznacza numer ar-

chiwalny, druga cyfra – kolejny kilometr ze szkicu sytuacyjnego 
trasy.

10. Orientacyjny i subiektywny podział na tematy ma za zadanie je-
dynie uporządkowanie problemów, a nie ich autorytatywne po-
szufladkowanie4. 

4 [Wstęp], Kielce – Włoszczowa, (katalog), Galeria BWA, Kielce 1982, cyt.za: Paweł 
Pierściński, Czas krajobrazu, dz.cyt., s. 194. 
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Wykonane zdjęcia zostały podzielone na 25 grup tematycznych. Te te-
maty to (kolejno, wg autora): droga, znaki drogowe, słupki kilometrowe, 
nazwy miejscowości, przystanki PKS, drogi boczne, krajobrazy, rzeki, 
drzewa, kapliczki i krzyże, hasła i reklamy, tablice ogłoszeniowe, ogro-
dzenia, bramy, domy, szczyty domów, zabudowania gospodarcze, pawi-
lony i sklepy, drzwi i okna, punkty pobierania wody, linie energetyczne, 
wapienniki, różne, strachy na wróble, spotkani w drodze. 

Przegląd mechanicznie fotografowanych napotkanych elementów 
daje najbardziej miarodajną dokumentację wycinka konkretnej przestrze-
ni w określonym przedziale czasu. W obszar kreacji artystycznej kieruje 
ją natomiast koncepcja autora, jego sposób podejścia do problemu, sposób 
jego utrwalenia i wizualizacji. 

 
MAŁE FORMY KRAJOBRAZOWE to autorska klasyfikacja drob-

nych form pejzażowych, utrwalanych na przestrzeni wielu lat. Zdefinio-
wane we wstępie do katalogu, drobne formy pejzażowe zostały podzielo-
ne na poszczególne zbiory – działy, zawierające: 

 
Dział I – STRUKTURA KRAJOBRAZU: 1.Wzgórze, 2.Zbocze, 3.Doli-

na, 4.Wawóz, 5.Tarasy, 6.Wychodnie skalne.
Dział II – krajobraz rolniczy: 7. Miedza, 8.Poletko, 9.Pasmo pól, 

10.Szachownica pól, 11.Fale pól, 12.Warstwy pól i lasów.
Dział III – SZATA ROŚLINNA: 13.Struktura gleby, 14.Typy upraw, 

15.Krzewy, 16.Drzewa, 17.Kępy drzew, 18.Lasy
Dział IV – GOSPODARKA ZASOBAMI KRAJOBRAZU: 19.Drogi, 

20.Zabudowania, 21.Wody, 22.Kamieniołomy, 23.Erozja, 24.Pogranicza 
krajobrazowe, 25.Różne.5 

Powstała w ten sposób szczególna, wieloczęściowa synteza pejzażu, 
nie pozbawiona wartości estetycznych, typowych dla kanonu KSK, za-
równo jeśli chodzi o pojedyncze ujęcia, jak i ich układ na planszach. Dzię-

5 [Wstęp], Małe formy krajobrazowe, (katalog), BWA, Kielce 1984, cyt. za: Paweł 
Pierściński, Czas krajobrazu, dz.cyt., s. 198.
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ki jednorodnej konwencji fotograficznej, pomimo różnego czasu powsta-
nia, tworzą spójną wizualnie całość. Założenie jej uniwersalności artysta 
dodatkowo podkreślił, rezygnując z podawania nazw miejsc, w których 
wykonał fotografie. Ta wystawa to podsumowanie zarówno idei estetycz-
nych Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, jak i tożsamego z nią charakteru czę-
ści twórczości Pawła Pierścińskiego. Jest to także rodzaj syntetycznego 
dokumentu, „rejestru” najistotniejszych elementów przestrzeni kieleckie-
go – ale i uniwersalnego – pejzażu.

To tylko niewielki fragment dorobku KSK – jako grupy – i tylko nie-
wielki fragment tej jego części, która dotyczy fotografowania krajobrazu. 
Należy jednak pamiętać, że założonym – i realizowanym – celem kielec-
kich fotografów było wszechstronne dokumentowanie Kielecczyzny. 

Jakiekolwiek rozważania o wartości dorobku KSK, nie uwzględnia-
jące innych, realizowanych równolegle, akcji fotograficznej penetracji 
Kielecczyzny, są nierzetelne i niepełne. Twórcze zainteresowania każdego 
z artystów utożsamianych z Kielecką Szkołą Krajobrazu dotykały także 
innych obszarów rzeczywistości. Te działania, nie tak dobrze znane, są 
jednak, w kontekście krajobrazowych syntez w duchu kanonu KSK, rów-
nie ważne – są bowiem ich dopełnieniem. 

 Planowo i systematycznie, przez ponad trzydzieści lat powstawały fo-
tografie utrwalające różnorodne aspekty życia regionu: dokumentacje osa-
dzonych w pejzażu świętokrzyskich zabytków, zakładów przemysłowych, 
życia ludzi. Powstawały w ramach kolejnych wspólnych akcji i plenerów 
fotograficznych, jak i indywidualnych koncepcji twórczych, kończących 
się wystawami. Na fali działań związanych z nurtem fotografii socjolo-
gicznej dokumentowano życie ludzi. Na przestrzeni lat powstały m.in.:  
w 1978 roku obszerny cykl indywidualnych prezentacji Rodzina robotni-
cza. Huta – dom – rodzina, dokumentujący życie losowo wybranych 12 
rodzin ostrowieckich hutników, zbiorowa wystawa Kieleckie targowiska, 
Smutek prowincji Jerzego Piątka, Warsztat, a potem Fabryka tektury Je-
rzego Mąkowskiego i inne.

Zgromadzono ogromny materiał dokumentacyjny. Materiał, którego 
nikt nigdy w pełni nie ogarnął. Którego znaczna część nie jest znana –  
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a znaczna zapomniana. Części nie poznamy już nigdy: Paweł Pierściński, 
nie doczekawszy się zainteresowania swoją spuścizną, spalił w akcie de-
speracji idącą w tysiące ilość swoich negatywów. A przecież dzieło jego 
życia – rozciągnięte w czasie pięćdziesięciu lat, systematyczne, szczegó-
łowe i wielokrotne dokumentowanie jednego tylko regionu: Kielecczyzny 
– jest działaniem unikatowym na skalę światową! Nikt także nie wie, jak 
– i czy – zostały zabezpieczone obszerne i równie wartościowe dorobki 
twórcze zmarłych Wacława Cisłowskiego, Tadeusza Jakubika, Jana Spał-
wana i Jerzego Kamody.

O wartości, zarówno dokumentalnej jak i artystycznej, twórczości kie-
leckich fotografików tylko w wąskim zakresie mogą świadczyć przykłady 
zestawów fotografii znajdujących się w kolekcjach – przede wszystkim,  
w zbiorach Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach (1782 fotografie, 
głównie artystów KSK) i archiwum Świętokrzyskiego Okręgu ZPAF. 

Na ile są wartościowe z punktu widzenia dokumentacji, a na ile  
z punktu widzenia kreacji artystycznej?

W istocie dzieło fotograficzne jest nasycone elementami dokumentu 
i estetyki równocześnie. Granica podziału jest niezmiernie wątła, zatarta, 
a niekiedy ewoluuje wraz z przemianami ocen krytycznych. Nikt nie jest 
w stanie ocenić, jaki procentowy udział kreacji zawiera konkretne dzieło 
fotograficzne. Ponadto jego ocena zmienia się z upływem lat. Zaintereso-
wania odbiorcy, od początkowych fascynacji warstwą estetyki oscylują  
w stronę dokumentacji, dając nadrzędne miejsce warstwie treściowej. 
Głównym zadaniem fotografa jest realistyczne przedstawienie krajobra-
zu, ludzi czy sytuacji. Estetyka dokumentu zastępuje w tym wypadku 
wszystkie zabiegi twórcy-kreatora6. 

Te słowa Pawła Pierścińskiego odnoszą się także do krajobrazowych 
ikon Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

Ta, tak budząca zachwyty krytyki lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych, „estetyka dokumentu” KSK, poparta autorytetem samego Wła-

6 Referat wygłoszony na VII Ogólnopolskim Sympozjum Fotograficznym pn. Krajobraz 
Ameliówka 6 V 1989 r., cyt.za: Paweł Pierściński, Czas krajobrazu, dz.cyt., s. 82 
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dysława Tatarkiewicza7, stała się podwójną formalną pułapką. Podwójną 
– bo z jednej strony wiodła do samopowielania się i skostnienia. Z drugiej: 
przysłoniła ogromny, pozostający poza kanonem, materiał działań doku-
mentacyjnych i pozostałą część twórczości kieleckich fotografików.

Z czasem także zawęził się obszar inspiracji: z jednej strony przez wy-
eksploatowanie tematu, z drugiej – poprzez nieodwracalne, cywilizacyj-
ne zmiany. Zmiany zaistniałe zarówno w pejzażu, jak i w fotografii – ok 
1988/9 wielu artystów – w tym Paweł Pierściński – zajęło się fotografią 
barwną. To ostatecznie zamknęło w kieleckim środowisku fotograficznym 
czas funkcjonowania tradycyjnego kanonu KSK. 

Teraz, z perspektywy czasu, najistotniejszym wydaje się być to, że 
sztuka artystów KSK zdążyła utrwalić kielecki krajobraz na krawędzi 
istotnych zmian. Zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy zmienia się on nie-
omal z dnia na dzień, wskutek wyludniania się wsi, unijnych dopłat do 
zalesiania gruntów i powstawania specjalistycznych gospodarstw, war-
tość jej walorów dokumentacyjnych coraz bardziej jest doceniana. Może 
przyszedł czas, aby na dorobek kieleckich fotografów spojrzeć z innego 
punktu widzenia? 

Jestem przekonana, że wraz z pełniejszym poznaniem charakteru ich 
twórczości, innych aspektów i form ich działalności, również ocena arty-
stycznych wartości krajobrazowych ikon Kieleckiej Szkoły Krajobrazu 
zacznie się zmieniać.
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Tatarkiewicz Władysław, Parerga, PWN, Warszawa 1978.
Pierściński Paweł, Czas krajobrazu, Muzeum Historii Fotografii w Krako-
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7 Patrz: „Fotografia” , 1977, nr 2 oraz: Władysław Tatarkiewicz, Fotografie i obrazy,  
[w:] tegoż, Parerga, Warszawa 1978, s. 11-112,
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Summary

The Kielce School of Landscape is a phenomena in Polish photography.  

It functioned from 1955 to 1988/89. Paweł Pierściński was the leader. He organi-

zed all actions and exhibitions. He was an author of most catalogue prefaces  and 

a theoretician who formulated artistic, workshop and aesthetic principles. The 

article presents a number of people who worked with him as well as the aesthetic 

and workshop principles they used. 

The documentation of Kielce landscape and its changes has been presen-

ted due to many years of consistent work. The value of this landscape is more 

appreciated in recent times. Depopulation of countryside, afforestation with EU 

subsidies, creation of many specialized farms – nowadays this is the environment 

where the change can be observed almost every day. 

Keywords: Kielce School of Landscape, Polish photography, touring photo-

graphy, Paweł Pierściński 
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Streszczenie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Po-
znaniu (WBPiCAK) w dniach 13–30 października 2014 roku zorgani-
zowała II Wielkopolski Festiwal Fotografii im Ireneusza Zjeżdżałki.  
W jego ramach, obok rozstrzygnięcia konkursu „Moja Wielkopolska”, od-
było się szereg działań edukacyjnych oraz wystaw fotograficznych podej-
mujących tematykę regionu. Imprezy te zostały zrealizowane w dwudzie-
stu galeriach Poznania oraz w ponad pięćdziesięciu galeriach, bibliotekach  
i ośrodkach kultury na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres oraz war-
tość merytoryczna całego przedsięwzięcia stały się okazją do omówienia genezy 
oraz wydarzeń I i II Festiwalu, a także sylwetki jej patrona – Ireneusza Zjeżdżałki.

Słowa kluczowe: Wielkopolska, festiwal fotografii, fotografia, Zjeżdżałka, 
Poznań, WBPiCAK

Geneza Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżał-
ki wiąże się z działalnością Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury (WBPiCK) w Poznaniu i rokiem 2003, gdy za-

http://dx.doi.org/10.16926/ep.2014.09.03

http://dx.doi.org/10.16926/ep.2014.09.03
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częto organizować konkurs fotograficzny „Moja Wielkopolska”. Służył 
on, oprócz zachęty fotografujących do dokumentowania życia regionu we 
wszystkich jego przejawach, także nobilitowaniu prowincji poprzez jej 
fotograficzne eksplorowanie, co było szczególnie bliskie wrzesińskiemu 
artyście fotografowi Ireneuszowi Zjeżdżałce1 (1972–2008). 

Artysta (il.1) był absolwentem poznańskiej Akademii Rolniczej,  
a jako fotograf debiutował w końcu lat 90. podczas 8 Krajowego Salo-
nu Fotografii Artystycznej „Żary ‘98” i X Biennale Fotografii Górskiej  
w Jeleniej Górze. W latach 1998–2003 pracował w Galerii Fotografii „pf” 
mieszczącej się w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, a następnie 
był  redaktorem  naczelnym „Kwartalnika Fotografia”. Jego twórczość 
jest przykładem na to, jak bardzo silny wpływ na kształt artystycznych 
dokonań może mieć miejsce, gdzie autor przyszedł na świat i gdzie miesz-
ka: w jego przypadku była to Września, trzydziestotysięczne miastecz-
ko w Wielkopolsce. W latach 1999–2001 zrealizował tu cykl Mały atlas 
mojego miasta, w którym analizował atmosferę duchową polskiej pro-
wincji, a w latach 2000–2004 stworzył cykl Sedymentacja, opowiadający  
w nostalgiczny sposób o miejscach i czasie, które przemijają, odchodzą. 
W 2001 r. zainspirowany setną rocznicę słynnego strajku dzieci wrzesiń-
skich, stworzył fotograficzny wizerunek dzisiejszych dzieci wrzesińskich, 
dzięki czemu powstała wystawa zatytułowana Bez atelier. Portrety dzieci 
wrzesińskich. 

W 2002 r. I. Zjeżdżałka został uhonorowany Medalem Młodej Sztuki  
i przyjęto go do Związku Polskich Artystów Fotografików. W 2003 r. brał 
udział w głośnej wystawie Fotorealizm (Galeria „Zderzak”, Kraków, ku-
rator: Wojciech Wilczyk), a w 2006 r. w prezentacji Nowi dokumentaliści 
(Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, kurator: 
Adam Mazur).

Obok działalności artystycznej Ireneusz Zjeżdżałka pisał i publikował 
teksty krytyczne, zajmował się edukacją fotograficzną (m.in. współpraco-
wał z Warszawską Szkołą Fotografii), a także był jurorem w konkursach.

1 I. Zjeżdżałka kilkakrotnie prowadził warsztaty przygotowujące do udziału w konkursie 
(2001 – Września, 2004 – Gniezno, 2006 – Wągrowiec), a w 2003 r. był jego jurorem. 
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W 2009 r. finał konkursu „Moja Wielkopolska” zbiegł się w czasie  
z obchodami pierwszej rocznicy śmierci tego młodego artysty. Przygoto-
wane na tę okazję wystawy w Muzeum Dzieci Wrzesińskich we Wrześni2 
i w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu3, a także wydana monografia4 
uświadomiły, jak bardzo twórczość Ireneusza Zjeżdżałki, jego filozofia 
uprawiania i przeżywania fotografii była bliska, wręcz tożsama z ideą za-
pisaną w podtytule konkursu. W uznaniu jego zasług dla tak pojmowanej 
„fotografii ojczystej”, a także mając na uwadze kilkuletnią współpracę  
i bliskie związki artysty z WBPiCAK, postanowiono konkursowi „Moja 
Wielkopolska” nadać jego imię. Pod taką nazwą odbyły się dwie kolejne 
edycje w latach 2010 i 2011, a w następnym (2012) zrodziła się idea Wiel-
kopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki „Moja Wiel-
kopolska”, który był rozwinięciem konkursu w kierunku większego za-
angażowania instytucji, organizacji partnerskich i osób fotografujących. 
W efekcie, w tym samym czasie (tj. od 13 do 27 października 2012 r.), 
w kilkunastu miejscowościach województwa wielkopolskiego odbyło się 
kilkadziesiąt wystaw, spotkań i warsztatów poświęconych wielkopolskiej 
fotografii.5

Pierwsza impreza w ramach I Wielkopolskiego Festiwalu Fotogra-
fii im. Ireneusza Zjeżdżałki odbyła się w piątek 12. października 2012 r.  
w Klubie Osiedlowym KRĄG w Poznaniu. Była to promocja książki Kry-
styny Łyczywek Rozmowy o fotografii, a także otwarcie jej wystawy Fo-
tografie sławnych nieżyjących polskich fotografów. 

Oficjalna inauguracja nastąpiła w rodzinnym mieście artysty – Wrze-
śni, gdzie w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich otwarto wy-
stawę VII Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej DZIECKO, 
a bezpośrednio po niej Festiwal „Fotodialog” we Wrzesińskim Ośrodku 
Kultury. 

2 Ireneusz Zjeżdżałka, fotografie (prace w kolorze), wernisaż 24.07.2009 r.
3 Ireneusz Zjeżdżałka 1972–2008 Fotografie, wernisaż 2.09.2009 r.
4 Ireneusz Zjeżdżałka – fotografie, pod red. M. Szymanowicza, Wydawnictwo KROPKA 
J.W. Śliwczyńscy, Września 2009.
5  Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki „Moja Wielkopolska 2012”, 
(katalog), WBPiCAK, Poznań 2012.
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Kulminacyjnym momentem Festiwalu był „Dzień poznański”6, który 
rozpoczął się 19 października w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, 
gdzie otwarto wystawę pt.: Objazdowy Warsztat Form Fotograficznych 
(zestawy: Warta Topografia Lokalności i Konin – portret miasta) zrealizo-
waną przez Kolektyw Fotograficzny Świetlica. Była to prezentacja wiel-
koformatowych obrazów wykonanych tradycyjną techniką bromową. Ku-
ratorem wystawy był Bogusław Biegowski, a otworzył ją wicewojewoda 
Przemysław Pacia.

Kolejne ważniejsze zdarzenia (szczegółowe zestawienie: zał.1) zreali-
zowano w następujących miejscach:

• Galeria Miejska Arsenał – wystawa Kolekcja wrzesińska 2009 
– Bogdan Konopka (w 2009 pojawił się pomysł7 na „Kolekcję 
wrzesińską”8, czyli na tworzenie artystycznego archiwum foto-
graficznego Wrześni ukazującego „aktualny stan” miasta i jego 
mieszkańców, „przefiltrowany” przez wrażliwość jednego twór-
cy. Pierwszym zaproszonym artystą był Bogdan Konopka, jeden  
z najważniejszych polskich fotografów9). 

• Pawilon NOWA GAZOWNIA – wystawa Kolekcja wrzesińska 
2010 – Andrzej Jerzy Lech (drugim współpracującym fotografem 
był Andrzej Jerzy Lech - jeden z najważniejszych polskich doku-
mentalistów, fotograf, artysta i pasjonat mieszkający i pracujący 
w New Jersey i w Nowym Jorku. Aparat, z którego wyszły dzieła 
składające się na wrzesińską kolekcję, to aparat z 1897 r. przezna-
czony specjalnie do zdjęć grupowych).

6 „Dzień poznański” był dla uczestników imprezy: autorów prezentowanych 
zdjęć, przedstawicieli instytucji partnerskich, mediów, miłośników fotografii  
z Poznania i województwa, swoistym maratonem po poznańskich galeriach.
7 Pomysłodawcą projektu i kuratorem wystaw jest Waldemar Śliwczyński.
8 „Kolekcja wrzesińska” to wieloletni projekt fotograficzny polegający na tym, że każdego 
roku burmistrz Wrześni zaprasza na rezydencję artystyczną jednego, wybranego przez 
kuratora artystę. Jego zadaniem jest stworzenie osobistego zestawu fotografii miasta, które 
później prezentowane są na wystawie na Rynku lub w galerii, wydawana jest też książka-
album. Do tej pory fotografowali Wrześnię: Bogdan Konopka (2010), Andrzej Jerzy Lech 
(2011), Mariusz Forecki (2012), Nicolas Grospierre (2013), Zbigniew Tomaszczuk (2014), 
a obecnie – Katarzyna Majak (wernisaż 2015). Założeniem Kolekcji jest, aby zaproszony 
artysta miał całkowitą swobodę artystyczną i bez przeszkód mógł realizować swoje 
koncepcje.
9 B. Knopka na stałe mieszka w Paryżu.



67

Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

• Galeria EGO – wystawa Kolekcja wrzesińska 2011 – Mariusz 
Forecki (w 2011 roku Wrześnię sfotografował Mariusz Forec-
ki). Absolwent Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu 
Śląskiego w Opawie (Czechy), współpracuje z najważniejszymi 
polskimi czasopismami. Otrzymał wyróżnienie Związku Polskich 
Artystów Fotografików za twórczość w 2004 roku. Interesuje się 
fotografią społeczną, dokumentuje zmiany zachodzące w Polsce 
od 1990 roku.

• Galeria „Nastawnia” – prezentacja Dariusza Gapskiego10 Było, 
minęło, już się więcej nie powtórzy (cykl fotografii, który powstał 
na bazie zarejestrowanych opowiadań mieszkańców podgnieź-
nieńskiej wsi Strychowo. Zebrane historie tworzą swego rodzaju 
mitologię miejsca, a zarazem są dla autora uzupełnieniem oraz 
wyjaśnieniem historii, które słyszał jako dziecko. Kurator wysta-
wy: Piotr Chojnacki).

• Galeria OKO/UCHO – wystawa zbiorowa PROJEKT PKS – 
osiem dni z życia powiatu kościańskiego (próba stworzenia foto-
graficznego listu do przyszłych pokoleń, w którym zobrazowana 
zostanie codzienność ziemi kościańskiej widziana oczami wę-
drowców i jej mieszkańców. Autor projektu: Paweł Sałacki).

• Galeria Szyperska – wystawa zbiorowa Z drugiej Strony (po-
kazane fotografie stanowiły współczesne spojrzenie na rzeczywi-
stość doliny Noteci w kontekscie jej przeszłości naznaczonej pro-
cesem zmian przynależności państwowej i wielkimi migracjami 
ludności. Kurator projektu: Sławomir Tobis).

• Sala Wykładowa WBPiCAK – Heinz Ebert11 Dramat destruk-
cji („Autor nie rejestruje rzeczywistości chłodnym okiem. On 
(...) antropomorfizuje ginące drzewa, które wyciągają konary  

10 Dariusz Gapski – gnieźnianin, absolwent  fotografii na Uniwersytecie Artystycznych  
w Poznaniu i w Łódzkiej Szkole Filmowej. Brał udział w takich wystawach jak: 
Assemblage w Oksenhallen w Kopenhadze, Wracam do raju w ramach Fotofestiwalu w 
Łodzi czy Interphoto w Białymstoku.
11 Heinz Ebert (ur.1942) fotografuje od 1968 r., od 1990 r. mieszka w Hanowerze i zaj-
muje się własną twórczością, a także propaguje wymianę kulturalną między Poznaniem 
a Hanowerem. W latach  2000-2004 współpracował w tym zakresie z galerią „pf”  
w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.
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w geście rozpaczy w stronę nieodgadnionego nieba”12. Kurator 
wystawy: Janusz Nowacki).

• Galeria WBPiCAK – wystawa pokonkursowa Moja Wielkopol-
ska 2012 (na konkurs łącznie wpłynęły 690 zdjęć 61 autorów,  
z czego do pokonkursowej wystawy Jury w składzie: prof. Piotr 
Chojnacki, Andrzej Niziołek, Władysław Nielipiński zakwalifi-
kowało 105 zdjęć 28 autorów. Przyznano dwie I nagrody: Piotr 
Nowak, Lidia Krzywoźniak, II nagrodę: Artur Pławski, III nagro-
dę: Barbara Chodera, Wyróżnienia: Maciej Kiełbowicz, Szymon 
Domagała, Karol Gustaw Szymkowiak, Sylwia Szczepanik). 

Równolegle w wielu wielkopolskich miejscowościach odbywały się 
imprezy i wernisaże wystaw fotograficznych (pełny wykaz w zał. 2). Ich 
realizatorem był m.in.: 

       
• Miejski Dom Kultury Wągrowiec, gdzie zaprezentowano eks-

pozycję Lecha Szymanowskiego13 Wapno. Dokumentacja 2005–
2010 (wystawa była efektem kilku podróży autora do Wapna 
latach 2004–2010. Celem wyjazdów była dokumentacja stanu 
miejscowości i kopalni Wapno 30 lat po katastrofie górniczej).  

• Gminny Ośrodek Kultury SEZAM, Galeria w Rotundzie 
Tarnowo Podgórne, gdzie przygotowano pokaz Piotra Borow-
skiego14 Po sąsiedzku (projekt fotograficzny poświęcony podpo-
znańskiej gminie, w której autor mieszka, opowiada o ludziach  
i lokalnych wydarzeniach).

Wiosną 2014 roku WBPiCAK rozpoczęła przygotowania do II Wiel-
kopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki (il. 2), nad któ-

12 Andrzej Haegenbarth, [wstęp], w: Łęgi, Dęby Miraże,(katalog), Torzym 2002.
13 Lech Szymanowski (ur. w 1958 r.) – fotograf niezależny.  Od wielu lat mieszka i pracuje 
w Wągrowcu. Jest autorem wielu projektów fotograficznych  i edukacyjnych populary-
zujących fotografię, a także laureatem kilku ogólnopolskich konkursów fotograficznych.
14 Piotr Borowski (ur. w 1966 r.) fotograf amator, członek Kaźmierskiej Grupy Plenerowej 
KGP. Ukończył Warsztaty Mistrzowskie Akademii 5Klatek.
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rym patronat objął  Marszałek Województwa Wielkopolskiego,  Marek 
Woźniak. Do współorganizacji zostały zaproszone instytucje kultury, or-
ganizacje pozarządowe, twórcy indywidualni i grupy twórcze. Program 
Festiwalu zakładał, że partnerzy na podstawie własnych autonomicznych 
decyzji samodzielnie zrealizują w drugiej połowie października własne 
projekty fotograficzne, które WBPiCAK wprowadzi do kalendarium fe-
stiwalu, czym zwiększy ich atrakcyjność medialną i przyczyni się do bar-
dziej wszechstronnej promocji. Istotnym elementem tej promocji będzie 
katalog wszystkich festiwalowych wydarzeń, który zostanie rozesłany 
do instytucji, organizacji, stowarzyszeń, szkół fotograficznych, bibliotek  
i innych podmiotów zajmujących się edukacją artystyczną i upowszech-
nianiem fotografii w Polsce, dzięki czemu wiedza o dokonaniach wielko-
polskich fotografów trwale zapisze się w świadomości szerokiego kręgu 
osób związanych z tą dziedziną sztuki.

W okresie od 13 do 30 października 2014 roku w 43 miejscowo-
ściach województwa wielkopolskiego odbyło się ok. 80 wystaw, spotkań  
i warsztatów fotograficznych, podczas których swoją twórczość zaprezen-
towało indywidualnie 45 artystów, a w pokazach zbiorowych (35 wystaw 
zbiorowych) uczestniczyło ponad 370 twórców. Zakładając, że w każdym 
wernisażu uczestniczyło minimum 20 osób, można stwierdzić, iż Festi-
wal pobudził do czynnego uczestnictwa ponad 1600 osób. Przyjmując, że 
każdą wystawę obejrzało minimum 100 osób, to już zasięg oddziaływania 
poszerza się do 8 tysięcy osób.

Mimo że oficjalnym terminem Festiwalu była druga połowa paź-
dziernika, już od początku miesiąca zaczęły się pierwsze wernisaże. Cykl 
prezentacji nieoficjalnie rozpoczęło otwarcie wystawy Doroty Jeśmonto-
wicz15 Oto ja i czerń w Gnieźnie, a w pierwszych dniach października 
odbyły się jeszcze imprezy w CKiS w Koninie – wystawa Konin po zmro-
ku (powarsztatowa miejscowego klubu fotograficznego) i w Trzemesznie 
– wystawa Poza czasem (cykl kilkudziesięciu miniatur fotograficznych, 
15 Dorota Jeśmontowicz-Pawlicka, absolwentka Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu, 
właścicielka gnieźnieńskiej firmy FOTO-STUDIO,
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wykonanych aparatami miechowymi – zarówno starymi kilkudziesię-
cioletnimi kamerami, jak i zbudowanymi własnoręcznie przez autorów16 
„wielkoformatowcami”) (il. 2).

Oficjalne rozpoczęcie Festiwalu zaplanowano w Galerii CKiS Wieża 
Ciśnień w Koninie wystawą Fotografowie Wielkopolski – wybór: Wie-
ża Ciśnień i panelem dyskusyjnym na temat regionalizmu w fotografii. 
Wzięli w nim udział bohaterowie serii wydawniczej Fotografowie Wiel-
kopolski17: Wojciech Beszterda18, Bogusław Biegowski19, Piotr Chojnac-
ki20, Maciej Fiszer21, Mariusz Forecki22, Mariusz Hertmann23, Anna Kę-

16 Członkowie klubu działającego przy Domu Kultury w Trzemesznie: Maciej Walda, 
Bartosz Szablewski, Marceli Konieczny.
17 Seria  wydawnicza  Fotografowie Wielkopolski to rozmowy Krzysztofa Szymoniaka 
(fotografujący dziennikarz, nauczyciel akademicki i poeta) z działającymi w wojewódz-
twie wielkopolskim fotografami. Publikacje  udostępniają szerszej publiczności ich do-
robek, stanowią także ważny przyczynek do badań nad rozwojem ruchu fotograficznego  
w Wielkopolsce. Do 2014 roku ukazały sę 24 zeszyty. Wydawcą jest WBPiCAK w 
Poznaniu koordynatorem serii Władysław Nielipiński. 
18 Wojciech Beszterda (ur. w 1954 r.) fotografią zajmuje się od  lat 70. Od  roku 1990 
należy do ZPAF. Obecnie członek Rady Artystycznej ZPAF. Jest autorem wielu wystaw 
indywidualnych. Od roku 2003 prowadzi Galerię w Muzeum Stanisława Staszica w Pile.
19 Bogusław Biegowski (ur. w 1965 r.) fotograf niezależny. Absolwent UAM w Poznaniu 
(Etnologia i Historia Sztuki).W latach 1980–85 brał udział w zajęciach prowadzonych 
przez Henryka Króla w Trzcianeckim Domu Kultury. W latach 1994–98 prowadził pra-
cownię Antropologii Fotografii w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM  
w Poznaniu. Prezes Nadnoteckiej Fundacji Artystycznej. 
20 Piotr Chojnacki – ur. w 1958 r. Profesor w Katedrze Fotografii Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. Autor tekstów o fotografii. Liczne referaty i wykłady na sym-
pozjach, spotkaniach i warsztatach. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich 
oraz pracy doktorskiej. Recenzent w przewodach habilitacyjnych.
21 Maciej Fiszer – ur. w 1976 r. Fotograf pejzażu i przyrody. Od niemal 20 lat uprawia 
czystą fotografię analogową, pracując na diapozytywach bez stosowania filtrów, wtórnego 
kadrowania czy jakiejkolwiek ingerencji w już powstały obraz. Autor albumów: Od świtu 
do zmierzchu (2003), Warta (2006), Metamorphosis (2009), Requiem (2013). Jest człon-
kiem ZPAF  i Związku Polskich Fotografów Przyrody.
22 Mariusz Forecki – ur. w 1962 r. Absolwent Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu 
Śląskiego w Opawie (Czechy). Zajmuje się fotografią społeczną, dokumentuje zmiany za-
chodzące w Polsce od roku 1990. Za swoje zdjęcia otrzymał wiele nagród w konkursach 
fotografii prasowej Członek ZPAF, autor albumów: I love Poland (Poznań 2009), Poznań, 
kultura na każdą porę (Poznań 2010), Kolekcja wrzesińska (2011), W pracy (2012).
23 Mariusz Hertmann – ur. w 1958 r. Ukończył fizykę doświadczalną na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Fotograf niezależny. Współpracuje z wieloma wydawnictwami. Zajmuje 
się fotografią reportażową, reklamową i inscenizacyjną oraz przygotowaniem i produkcją 
wydawnictw.
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dziora24, Paweł Kosicki25, Henryk Król26, Franciszek Kupczyk27, Bartosz 
Nowicki28, Lech Szymanowski, Waldemar Śliwczyński29. 

W tym samym dniu odbył się jeszcze wernisaż w Złotowie (Katarzyna 
Jędrzejczyk30 zaprezentowała Pamiętnik), natomiast w Poznaniu „Grupa 
literyczna NA KRECHĘ” ogłosiła wyniki konkursu poetyckiego na temat 
„fotografii”31 

Kolejnym przedsięwzięciem był „Pomnik wspomnień”: projekt wy-
stawienniczo–edukacyjny, który zrealizowany został przez Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Na wystawę pozyskano ar-
chiwalne zdjęcia z prywatnych kolekcji mieszkańców miasta. Jedne  

24 Anna Kędziora – ur. w 1982 r. Absolwentka poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Fotograf. Wykładowca na Uniwersytecie Artystycznym oraz w poznańskiej Wyższej 
Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Doktorantka na Wydziale Komunikacji 
Multimedialnej UAP. Ukierunkowania twórcze: fotografia kreacyjna w kontekście spo-
łecznym, działania na pograniczu natury i kultury, neuroestetyka.
25 Paweł Kosicki – ur. w 1966 r Członek ZPAF, absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej. 
Uczestnik warsztatów z fotografami agencji Magnum. Organizator licznych plenerów  
i warsztatów fotograficznych.
26 Henryk Król – ur. w 1949 r. Absolwent Państwowej Szkoły Architektury w Gorzowie 
Wlkp. oraz Studium Fotografii i Filmu COMUK w Warszawie. Od 1984 roku należy do 
ZPAF. Od 1975 roku instruktor fotografii w Trzcianeckim Domu Kultury. Założyciel gru-
py twórczej „Queer – 3” działającej w latach 1973-1980. Kurator – od roku 1995 – odby-
wającego się w Trzciance Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Portret”.
27 Franciszek Kupczyk – ur. w 1957 r. Absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej 
i Medialnej w Toruniu, fotograf niezależny zrzeszony w Kolskim Klubie Fotograficznym 
„FAKT” im. prof. Tadeusza Cypriana. Zajmuje się głównie fotografią dokumentalną i re-
portażową
28 Bartosz Nowicki ur. w 1981 r. Absolwent Kursu Fotografii Dokumentalnej na 
Uniwersytecie Walijskim w Newport. Jego zdjęcia były wystawiane miedzy innymi  
w Warszawie, Poznaniu, Cardiff, Newport i w Londynie. Bartosz jest członkiem The Dice 
Project oraz współwłaścicielem, dyrektorem i kuratorem Third Floor Gallery – galerii fo-
tografii w Cardiff, stolicy Walii. 
29 Waldemar Śliwczyński – ur. w 1958 r. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików 
(ZPAF), wydawca i redaktor naczelny „Kwartalnika Fotografia” oraz „Wiadomości 
Wrzesińskich”. Absolwent filozofii i kulturoznawstwa na UAM w Poznaniu. W fotografii 
interesuje go dokumentalny charakter medium, a także teoria i krytyka fotografii. Autor, 
współautor i redaktor kilku książek.
30 Katarzyna Jędrzejczyk, młoda, utalentowana studentka Communication Designe  
w School Of Form w Poznaniu. Zajmuje się fotografią od 2008 r. Jej specjalności to foto-
grafia portretowa oraz modowa
31 Udział wzięło 77 autorów. Jury: Joanna Borzęcka, Magdalena Pocgaj, Łucja Dudzińska 
przyznało: I miejsce Daria Dziedzic (Dąbrowa Górnicza), II miejsce Aleksandra Słowik 
(Poznań),III miejsce – równorzędne: Sławomir Leszczewski (Ostróda), Mariusz Cezary 
Kosmala (Legionowo). Rozmowy z fotografią, WBPiCAK, Poznań 2014.
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z cenniejszych fotografii udostępnił Leszek Kubacki, którego ojciec był  
w latach 60. XX w prezesem gnieźnieńskiego oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego32.

Festiwal zainaugurowano 13 października otwarciem ekspozycji Fo-
todialog w Poznaniu. Wystawa była plonem międzynarodowych plene-
rów fotograficznych organizowanych w Opalenicy w roku 2003 i 2013. 
Istotnym elementem wystawy były zdjęcia Ireneusza Zjeżdżałki – uczest-
nika opalenickiego pleneru w 2003 r.

W tym samym dniu w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie odbył się 
wernisaż wystawy fotografii Grażyny Banaszkiewicz33 Prosto w Słońce. 
Prezentacja składała się z 20 zdjęć przedstawiających zachody słońca, fo-
tografowane z mieszkania autorki znajdującego się w wieżowcu na 16 
piętrze.

Program Festiwalu został tak skonstruowany, aby niezależnie od im-
prez na terenie województwa, codziennie odbywały się jakieś wernisaże 
w Poznaniu, gdzie prezentowano:
• dorobek miejscowych Grup twórczych, takich jak: „Kolektyw Fo-

tograficzny Świetlica”34 (klub „Mamałyga” przy ul. Nowowiejskie-
go), Poznańska Grupa Fotograficzna „Inna”35 (siedziba SARP w Po-
znaniu), Grupa Entuzjastów Fotografii Mobilnej „Mobilni”36 (ODK 
„Słońce). Ta ostatnia wystawa miała charakter międzynarodowy, a na 
wernisaż dojechali autorzy z Czech i Niemiec,

• projekty indywidualne obecnie realizowane w Wielkopolsce: Lecha 

32 Władysław Nielipiński, Fotografia gnieźnieńska w II połowie XX wieku, WBPiCAK, 
Poznań 2013, 228 s.
33 Grażyna Banaszkiewicz – ur. w 1953 r. Reżyser telewizyjnych filmów dokumentalnych 
i programów poetyckich, poetka, dziennikarka, fotograf. Publikowała autorskie rozmowy 
z ludźmi kultury, sztuki i nauki w magazynie ilustrowanym „Tydzień”. Współtworzyła 
tygodnik „Wprost”. W latach 1979–2011 związana z TVP S. A.
34 Marlena Grewling, Jerzy Majewski, Przemysław Loba, Mariusz Urbanowicz, Radosław 
Anger, Jędrzej Paszak, Witold Jagiełłowicz.
35 „PGF INNA” tworzy duet fotografów Anna B. Gregorczyk i Łukasz Szamałek przy 
wsparciu Tadeusza Koracha.
36 „Mobilni” to nieformalna grupa zrzeszająca entuzjastów fotografii mobilnej z całej 
Polski. Członkowie grupy „Mobilni” są laureatami najważniejszych światowych konkur-
sów fotografii mobilnej, takich jak „Mobile Photography Awards”, „IPP Awards” a także 
zwycięzcami przeglądów najciekawszych fotografii mobilnych, organizowanych przez 
największe światowe portale i blogi fotograficzne
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Szymanowskiego Moc kamieni (galeria „Obok”), Piotra Chojnackie-
go – Krzyże Puszczy Zielonka (mała galeria WBPiCAK), Noteć – bar-
ka sztuki vol. 3 – Bogusława Biegowskiego (klub „Tłusta langusta”), 
czy wreszcie dwie kolejne wystawy z cyklu Kolekcja wrzesińska: Ni-
colasa Grospierra Muzyka milczenia i Zbigniewa Tomaszczuka Deja 
vu (Wielkopolski Urząd Wojewódzki),

• interesujące realizacje wielkopolan żyjących poza granicami kraju: 
Team Chittagong – Jerzego Wierzbickiego37 pracującego w sułtanacie 
Omanu, Krzyk Jana Rosołowskiego38 z Paryża, Autobiografia Barto-
sza Nowickiego mieszkającego w Cardiff w Walii, wystawę archiwal-
nych fotografii Ireneusza Zjeżdżałki39 (CK ZAMEK) (il. 4).
Najważniejszym elementem Festiwalu był konkurs „Moja Wielkopol-

ska” (il. 5), na który wpłynęło ponad 580 zdjęć 30 autorów, z czego do 
pokonkursowej wystawy Jury w składzie: prof. Piotr Chojnacki, Stani-
sław Kulawiak, Władysław Nielipiński40 zakwalifikowało 150 zdjęć 21 

37 Jerzy Wierzbicki – ur. w 1975 r. Fotograf dokumentalista z wykształcenia archeolog 
Bliskiego Wschodu. Członek kilku misji archeologicznych na Bliskim Wschodzie. 
Kilkukrotnie nagradzany na polskich i zagranicznych festiwalach fotografii prasowej i ar-
tystycznej. Od 2007 r. mieszka i pracuje jako fotograf w Sułtanacie Omanu. Od 2011 r. 
członek rzeczywisty American Society of Media Photographers.
38 Jan Rosołowski – ur. w 1961 r. Praktykujący psycholog, drogę kariery artystycznej za-
czął po rozpoczętych w 1999 r. studiach na Study of Fine Art in Paris-Sorbone, a w 2003 
r. odbył we Francji kolejne studia na Speos – School of Photography Paris. Za swoją dzia-
łalność fotograficzną otrzymał kilka konkursowych nagród: best portrait (national compe-
tition) France 1999, gold medal (Austrian circuit) Austria 2000, gold medal (Italian Grand 
Tour della Collina) Italy 2000, selection ARLES.
39 Wystawa prezentuje cykl fotografii Ireneusza Zjeżdżałki wykonanych na po-
trzeby publikacji zatytułowanej Ostatni taki zamek, jedyny taki zamek wydanej 
przez Centrum Kultury ZAMEK w 2003 r.
40 Władysław Nielipiński (ur.1956) Kulturoznawca, animator kultury i fotograf. Od 
1979 roku pracował jako nieetatowy instruktor fotografii w Zakładowym Domu Kultury 
Wielkopolskich Zakładów Obuwia „Polania” w Gnieźnie, a w latach 1987–1991 był jego 
kierownikiem. Od 2002 roku – pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu jako instruktor ds. fotografii, wspierając działalność wiel-
kopolskich Klubów, Towarzystw Fotograficznych i osób prywatnych. Jest organizatorem 
licznych konkursów fotograficznych, plenerów, i warsztatów artystycznych. Współpracuje 
z członkami ZPAF i ST Fotoklubu RP, z galeriami, z domami kultury i bibliotekami woje-
wództwa wielkopolskiego stymulując ich działalność wystawienniczą ( w ramach progra-
mu „Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii”). Jest jurorem wielu konkursów foto-
graficznych, komisarzem Międzynarodowego Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” 
Aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych (m.in. organizuje “Warsztaty fotogra-
ficzne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Autor kilku wystaw indywidualnych 
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autorów. Laureatami zostali: Anna Gregorczyk, Artur Pławski, Łukasz 
Szamałek, Jarosław Wojciechowski.

Równocześnie w Wielkopolsce otwierano kolejne wystawy, m.in.:  
w Gnieźnie – Zapach kobiety Waldemara i Dawida Stube41, Obornikach  
– Pożegnanie z ciemnią Andrzeja Frasia42, Sierakowie – Pokolenie tak 
trzymać Elżbiety Linde43, Opalenicy – Fotograf w drodze – Janusza No-
wackiego44. W Ostrzeszowie rolę partnera pełniło stowarzyszenie Regio-
nalny Ośrodek Dokumentacji „Wieża 1916”, które zaprezentowało trzy 
wystawy swoich członków: Kamila Cichonia, Sławomira Brdęka i Bar-
tłomieja Busza45.

W kilku miejscowościach (Powidz, Kępno, Środa Wlkp., Września) 
prezentowano archiwalne fotografie danej miejscowości, które zestawia-
no ze zdjęciami tych samych miejsc, wykonanymi współcześnie.

i uczestnik licznych zbiorowych. Na stronie: www.wbp.poznan.pl redaguje fotograficzną 
część serwisu, gdzie zamieszcza wiele aktualnych informacji ważnych dla wszystkich 
miłośników tej dziedziny sztuki. Odznaczony medalami „150-lecia fotografii”(1989), 
„Zasłużony dla Fotografii Polskiej”(2004), za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego 
(2013) i Zasłużony dla Kultury Polskiej (2013).
41 Waldemar Stube – ur. w 1982 r. z wykształcenia pedagog. Razem z bratem (Dawid Stube 
ur.1986 ) 6 lat temu stworzyli studio fotograficzne FOTOSTUBE. Od trzech lat prowadzą 
autorskie warsztaty fotograficzne dla początkujących. Na co dzień zajmują się fotografią 
portretową, ślubną, reklamową.
42 Andrzej Fraś – ur. w 1962 r. Z wykształcenia lekarz – fotografuje amatorsko od 40 lat. 
Tematyka pejzażowa i architektura. Przez kilka lat prowadził laboratorium wykonujące 
powiększenia dla profesjonalistów. Do dziś fotografuje na tradycyjnej błonie i używa wiel-
ko- i średnioformatowego sprzętu.
43 Elżbieta Linde – lata pracy w branży medycznej łączyła z pasją fotograficzną. W dorob-
ku artystycznym ma kilka wystaw, jest też autorką udokumentowanej zdjęciami publikacji 
o nieistniejącym już sierakowskim Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym oraz wydawcą 
albumu Krajobrazy Życia zawierającego prace jej męża, śp. Ireneusza Lindego – członka 
ZPAF i nauczyciela fotografii.
44 Janusz Nowacki – ur. w 1939 r.W fotografii artystycznej debiutował w 1964 r.  W la-
tach 1973--1992 r. był instruktorem fotografii w Pałacu Kultury w Poznaniu. Animował 
życie fotograficzne w Wielkopolsce, poprzez program Warsztatów Fotograficznych. Od 
połowy lat 80. jeden z wyróżniających się przedstawicieli polskiej fotografii pejzażo-
wej. Założyciel i kurator autorskiej Galerii Fotografii „pf” w Centrum Kultury Zamek 
w Poznaniu, którą kierował w latach 1993–2004. Miał wiele wystaw indywidualnych  
i uczestniczył w wielu zbiorowych. Członek Honorowy ZPAF i ST Fotoklubu RP.
45 Sławomir Brdęk (1974). Fotoreporter Agencji Fotografów FORUM, na co dzień pracuje 
jako pedagog. Bartłomiej Busz (1987). Fotoreporter Agencji Fotografów FORUM, czło-
nek kolektywu fotografów AFTER-IMAGE. Laureat Grand Press Photo, BZWBK Press 
Foto oraz wielu innych konkursów krajowych. Kamil Cichoń ukończył wyższe studium 
fotografii AFA we Wrocławiu. Fotografia dokumentalna to główny przekaz jego myśli  
w formie obrazu. 
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Aktywną rolę w budowaniu festiwalowego programu odegrała Ob-
jazdowa Galeria Wielkopolskiej Fotografii46, z której zasobów skorzystali 
niektórzy współorganizatorzy. W ten sposób nową widownię zyskały takie 
cykliczne działania WBPiCAK, jak Międzynarodowe Biennale Fotografii 
Artystycznej „Dziecko” (Turek), czy Międzynarodowe Warsztaty Foto-
graficzne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (Grodzisk Wlkp.).

Oprócz wystaw odbywały się plenery i warsztaty fotograficzne:  
w Czarnkowie, Szamotułach, Książu Wlkp., a w Muzeum Stanisława Sta-
szica w Pile odbył się wykład prof. Henryka Kusia47  na temat fotografii 
jako medium. Ponadto w Poznaniu zaprezentowano projekt realizowany 
w ramach ZPAF (Okręg Wielkopolski) pt. „Wielkopolska/Teraz”, którego 
autorzy postawili sobie za cel dokumentowanie codziennego życia regio-
nu. Elementem wzbogacającym program Festiwalu była też promocja ko-
lejnego zeszytu z serii Fotografowie Wielkopolski, którego bohaterem jest 
Michał Koralewski48 – Mobilni w dobie Internetu. 

Oficjalne zakończenie Festiwalu odbyło się w Gnieźnie 30 paździer-
nika i połączone było z finisażem wystawy Doroty Jeśmontowicz. Pod-
czas imprezy wręczono dyplomy laureatom konkursu poetyckiego, który 
dotyczył fotografii i zorganizowany został przez „Grupę Literyczną NA 
KRECHĘ”. (il. 5)

WBPiCAK dla wszystkich partnerów Festiwalu przygotowała pisem-
ne podziękowania, a dla autorów wystaw pamiątkowe dyplomy. Pamiąt-
ki te były wręczane podczas poszczególnych imprez, natomiast osobom, 

46 Objazdowa Galeria Wielkopolskiej Fotografii jest inicjatywą WBPiCAK w Poznaniu 
mającą na celu popularyzowanie sztuki fotograficznej na terenie województwa wielkopol-
skiego. W ramach tego programu prezentowane są w bibliotekach i domach kultury wysta-
wy fotograficzne będące dorobkiem fotografików, klubów, grup twórczych oraz ośrodków 
kultury z terenu województwa.
47 Henryk Kuś, dr nauk humanistycznych (Wydział Filozofii KUL JP II) na podstawie 
pracy Wizja człowieka i kultury w teorii sztuki Josepha Kosutha, członek ZPAF. Od 1980 
r. zajmuje się krytyką i teorią sztuki.
48 Michał Koralewski – ur. 1979 r. Ukończył socjologię na UAM w Poznaniu. Redaktor 
naczelny portalu branżowego Logistyka.net.pl, wydawanego przez Instytut Logistyki  
i Magazynowania. Współpracuje także z amerykańskim bankiem zdjęć Shutterstock, gdzie 
odpowiedzialny jest za ocenę jakościową i prawną zdjęć. Miłośnik i promotor fotografii 
mobilnej
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których zaangażowanie organizacyjne wykraczało poza ramy jednej im-
prezy, podziękowano podczas wspomnianego finisażu. Osobą taką był np. 
Krzysztof Szymoniak, który twórczość poetycką porzucił dla fotografii  
i był jedną z ważniejszych postaci wspierających Festiwal wiedzą i umie-
jętnościami: w katalogu znajduje się kilka tekstów jego autorstwa, był tak-
że pomysłodawcą i moderatorem panelu dyskusyjnego w Koninie, a jego 
teksty pojawiły się w publikacjach towarzyszących Festiwalowi (kolejny 
zeszyt z serii: Fotografowie Wielkopolski, album Krzyk istnienia Jana 
Rosołowskiego). Brał także udział w wielu wernisażach, niejednokrotnie 
wnosząc do wystąpień i dyskusji nową jakość. 

Ucieleśnieniem życzliwości i serdecznej opieki, jakich w przeszłości 
doświadczył Festiwal od I. Zjeżdżałki, jest obecnie jego żona Anna, której 
organizatorzy wyrazili wdzięczność za ten patronat, za to że mogą się 
cieszyć jego mocą. (il. 7)

Trwałym śladem II Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Irene-
usza Zjeżdżałki jest Katalog będący zapisem wszystkich festiwalowych 
wydarzeń49 (informacja o nich, patrz: zał. 3, 4 i 5). Został on rozesłany do 
najważniejszych instytucji organizacji i osób prywatnych zajmujących się 
upowszechnianiem fotografii, dostarczając w miarę kompletnej wiedzy 
o tym, co w wielkopolskiej fotografii w ostatnich latach wydarzyło się 
interesującego, co warte jest promocji i co w perspektywie historycznej 
najlepiej świadczyć będzie o czasach, w których żyjemy.

Załączniki
Zał.1 I Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki - 

wydarzenia w Poznaniu
Data, godz. 
wernisaży

 Nazwa Lokalizacja

49 Większość organizatorów dostarczyła dokumentację z własnych realizacji, 
która w została wykorzystana w relacji na stronie www.wbp.poznan.pl

 www.wbp.poznan.pl
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12.10.2012
17.00

ROZMOWY O FOTOGRAFII tom 3
Promocja książki Krystyny Łyczywek 
połączona  z wystawą: „Fotografie 
sławnych nieżyjących polskich foto-
grafów – ze zbiorów K. Łyczywek”

Klub Osiedlowy KRĄG 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Grunwald
Poznań ul. Dmowskiego 
37 (Grupa Literyczna NA 
KRECHĘ)

18.10.2012
19.00

„Slalom Songs” – wystawa i spotkanie 
autorskie Joanny Borzęckiej poprze-
dzone prezentacją multimedialną 
Grzegorza Bożka

Kluboksięgarnia GŁOŚNA, 
Poznań, ul. Św. Marcin 30
(Grupa Literyczna NA 
KRECHĘ)

19.10.2012
12.00

„Objazdowy Warsztat Form 
Fotograficznych” 
Świetlica Kolektyw Fotograficzny

Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki  Poznań 
al. Niepodległości 16/18

13.00 „Kolekcja wrzesińska 2009 – Bogdan 
Konopka”

Galeria Miejska Arsenał, 
Poznań, Stary Rynek 6

13.45 „PROJEKT PKS” – osiem dni z życia 
powiatu kościańskiego – zbiorowa

Galeria OKO/UCHO, Poznań, 
ul. Masztalarska 8

14.30 „Kolekcja wrzesińska 2010 – Andrzej 
Jerzy Lech”

Pawilon NOWA GAZOWNIA 
Poznań, ul. Ewangelicka 1

15.00 „Z drugiej strony” – wystawa zbioro-
wa, kurator: Sławomir Tobis

Galeria Szyperska, Poznań, 
ul. Szyperska 2

15.45 „Kolekcja wrzesińska 2011” – Mariusz 
Forecki

Galeria EGO, Poznań,  
ul. Wrocławska 19

16.15 „Było, minęło, już się więcej nie po-
wtórzy” – Dariusz Gapski

Poznań, Nastawnia przy 
Moście Teatralnym

17.00 „Moja Wielkopolska 2012” – pokon-
kursowa

WBPiCAK, Poznań, ul. Prusa 
3 

17.30 „Dramat Destrukcji“ – Heinz Ebert WBPiCAK, Poznań, ul. Prusa 
3 (sala wykładowa)

18.00 Promocja wydawnictw fotograficz-
nych: 
1. Władysław Nielipiński – WBPiCAK 
w Poznaniu – fotografia w latach 
1999–2011
2. Krzysztof Szymoniak Fotografioły. 
Okołofotograficzne ćwiczenia umysło-
we.

WBPiCAK, Poznań, ul. Prusa 
3 (sala wykładowa)

18.30 „Street Photography”  poplenerowa 
KKKF FAKT im. prof. dr T. Cypriana 

Galeria OBOK, Poznań,  
ul. Słowackiego 20 

19.00 „Miraże światła” Dominik i Leszek 
Lesiczka

Dom Kultury Polan STO, 
Poznań, os. Polan 100

20.00 „Horyzonty czasu” – Sławomir Tobis Fundacja SPOT, Poznań,  
ul. Dolna Wilda 87

20.10.2012
10.00-15.00

Warsztaty fotograficzne,    
prowadzenie Sandra Gałka i Marcin 
Ostrychasz, 

Kluboksięgarnia GŁOŚNA, 
Poznań, 
ul. Św. Marcin 30 (Grupa 
Literyczna NA KRECHĘ)
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Zał.2 I Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki - 
wystawy i inne wydarzenia fotograficzne w Wielkopolsce
Data, godz. 
wernisaży

 Nazwa Lokalizacja

06.10.2012 
-23.10.2012

„Gnieźnianie ad 2012” Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa 
Waberskiego, 
Gniezno, ul. Łubieńskiego 11

08.10.2012 
-26.10.2012

„Na okrągło” – poplene-
rowa

Centrum Kultury i Sztuki, Konin,  
ul. Okólna 47A

13.10.2012 
g. 16.00.

„VII Międzynarodowe 
Biennale Fotografii 
Artystycznej DZIECKO” 
– pokonkursowa

Muzeum Regionalne im. Dzieci 
Wrzesińskich, 
Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 13

13.10.2012 
 g. 17.30

Festiwal FOTODIALOG 
(kilka wystaw) m.in. 
„Topografia niepamię-
ci” autor: Waldemar 
Śliwczyński

Wrzesiński Ośrodek Kultury, Września,  
ul. Kościuszki 21

13.10.2012 
g. 17.00

„Koloryt miasta” – po-
warsztatowa

Powiatowa Biblioteka Publiczna, Kępno,  
ul. Sienkiewicza 26a

14-
19.10.2012

„Galeria Bezdomna” Środa Wlkp., ul. Mała Klasztorna 3

15.10 -  
15.11.2012

„Moja Wielkopolska 
2011”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 
Turek, ul. Dworcowa 5

15-
28.10.2012 

„Tadeusz Wański – foto-
grafie” – wystawa uliczna

wielkoformatowe powiększenia w różnych 
częściach miasta

15.10.2012 
g. 12.00

„Sacrum i profanum” au-
tor: Henryk Maćkowiak

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, 
Gniezno, ul. Staszica 12a

15.10.2012
g. 13.00

„PROJEKT PKS – dzień 
pierwszy” 

Miejska Biblioteka Publiczna, Kościan,  
ul. Wrocławska 28b

15.10.2012 
 g. 17.00

„Oaza wolności” autor: 
Henryk Król

Trzcianecki Dom Kultury, Trzcianka,  
ul. Broniewskiego 7

15.10.2012 
 g. 18.00

„W sieci codzienności” 
autor: Antoni Rut

Muzeum-Zamek Opalińskich  „Galeria w 
Remoncie”, Sieraków, Plac Powstańców 
Wielkopolskich 12

16.10.2012 
 g. 17.00

„Złotów nocą” 
Wystawa Klubu 
Fotografii Przyrodniczej 
i Artystycznej 
„Zwierzyniec”

Miejska Biblioteka Publiczna im.  
C. Norwida, 
Złotów, ul. Grochowskiego 17

16.10.2012 
 g. 17.00

„W obiektywie Brunona 
Wojciechowskiego”  
z cyklu „Album 
Leszczyński”

Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Grochowiaka, „Galeria 
za Regałami”, Leszno, ul. Bolesława 
Chrobrego 3

16.10.2012 
 g. 17.00

„Przyroda wokół nas”
autor: Jacek Maria 
Nieniewski 

Centrum Kultury, Śmigiel, ul. Tadeusza 
Kościuszki 20
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16.10.2012 
g.17.30

„Mały atlas mojego mia-
sta” 
autor: Ireneusz 
Zjeżdżałka

Miejska Biblioteka Publiczna im. R.W. 
Berwińskiego, Środa Wlkp., Plac Zamkowy 
7

16.10.2012 
g. 19.00

„Po  sąsiedzku” autor:  
Piotr Borowski

Gminny Ośrodek Kultury SEZAM „Galeria 
w Rotundzie”, Tarnowo Podgórne,  
ul. Ogrodowa 14

16.10.2012
 g. 17.00

“Terytorium” Anna 
Sabiło

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta, 
Zduny, ul. Sienkiewicza 9

17.10.2012 
g. 17.00

„Literackie inspiracje” – 
pokonkursowa

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. 
Arkadego Fiedlera, Krotoszyn, ul. Benicka 
9

17.10.2012 „10 lat Klubu AA” – 
zbiorowa

Środa Wielkopolska

18.10.2012 
g. 17.00

„Wolsztyńskie klimaty” 
autor: Jolanta i Jerzy 
Hirowscy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 
Stanisława Platera, Wolsztyn,  
ul. Gajewskich 48

18.10.2012
 g. 18.00

„Warsztaty dla amato-
rów”. 
Wykład Pawła 
Baranowskiego 

Środa Wlkp.

19.10.2012 
g. 12.30 

„Przyroda od prywatnej 
strony” Pokonkursowa 
Grupy Fotograficznej 
Aparaciarze z Pigłowic

Szkolna Galeria Fotografii FOTOOKO, 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II, Pigłowice, 32A

19.10.2012 
g. 17.00

„Mieszkancy Stajkowa” 
autor: Jacek Sokołowski

Gminny Ośrodek Kultury, Lubasz,  
ul. Szkolna 2,
wiatrak w miejscowości Dębe

19.10.2012 
g. 18.00

„Oborniki subiek-
tywnie” – zbiorowa 
Klubu Fotograficznego 
OBIEKTYW

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 
Antoniego Małeckiego, Oborniki,  
ul. Kopernika 10

19.10.2012
 g. 18.00

„Ziemia Obornicka. 
Stąd jestem – to moja 
mała Ojczyzna” – 
Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Obornickiej

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 
Antoniego Małeckiego, Oborniki,  
ul. Kopernika 10

19.10.2012 
g. 18.00

„W stronę metafory” 
autor:  Władysław 
Wałaszyński

Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża 
Ciśnień”,
Kalisz, ul. Górnośląska 66a

19.10.2012 
g. 19.00

„Fragmenty rzeczywi-
stości” 
Klub Fotograficzny 
BLENDA

Krotoszyński Ośrodek Kultury „Galeria 
Refektarz”, Krotoszyn, ul. Mały Rynek 1

19.10.2012 „W obiektywie ŚTF-u 
VI” – zbiorowa 

Środa Wlkp.

20.10.2012 
g. 10.00

„Plener fotograficzny – 
Jesień na Średzkiej Kolei 
Powiatowej”

Średzkie Towarzystwo Fotograficzne, 
Środa Wlkp., os. Jagiellońskie 16/33
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20.10.2012 
g. 18.30

„Muzyczny SzOK” autor: 
Tomasz Koryl 

Szamotulski Ośrodek Kultury Instytucja 
Kultury Kino „Halszka”, Szamotuły,  
ul. Dworcowa 7

20.10.2012 
g. 16.00

„Wakacje w obiektywie” 
Pokonkursowa – „Głos 
Wągrowiecki”

Miejska Biblioteka Publiczna, Wągrowiec, 
ul. Srednia 18

20.10.2012
 g. 18.00

„Wapno 2005-2010 – 
Dokumentacja” 
autor: Lech Szymanowski

Miejski Dom Kultury, Wągrowiec,  
ul. Kościuszki 55 

26.10.2012 
g  18.00

„Ogólnopolska Wystawa 
Fotografii Konfrontacje 
2012”

Miejski Dom  Kultury w Kole, Koło,  
ul. Słowackiego 5

27 10. 2012,
 od g. 11.00

Włodzimierz Kowaliński  
„Portret studyjny, kla-
syczny i eksperymental-
ny” – warsztaty  fotografii 
portretowej

Muzeum Stanisława Staszica, Piła,  
ul. Browarna 18

październik „Chodzieski Ślad 
Wielkopolski: Dziecko”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana 
Michalskiego, Chodzież, al. Tadeusza 
Kościuszki 32

październik „Widoki opuszczone” 
autorzy:  Grupa twórcza 
OD-DO:

Centrum Kultury i Sztuki, Kalisz,  
ul. Łazienna 6

październik „25-lecie PRL-u w fo-
tografii Franciszka 
Schmidta”

Biblioteka Publiczna Gminy, Miedzichowo, 
ul. Poznańska 16

październik „Oblicza Wielkopolski” 
pokonkursowa  galerii 
MM

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew, 
ul. Poznańska 79

październik „Miejsca pa-
mięci Powstania 
Wielkopolskiego” autor: 
Paweł Anders

Dom Kultury, Stęszew, ul. Poznańska 11

październik „Bujanie w obłokach” Miejski Dom Kultury, Turek, ul. Kościuszki 
13

październik „Codzienność” – zbio-
rowa

Dom Kultury, Trzemeszno, ul. św. Jana 11

październik „Zapomniane cmentarze” Centrum Kultury „Pod Wieżą”, Wielichowo, 
ul. Pocztowa 16  

Zał.3 II Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki - 
wydarzenia w Poznaniu
Data, godz. Nazwa Lokalizacja

10.10.2014 
g. 18.00

„FotoStawka Obok” – zbiorowa, 
Grupy Literycznej NA KRECHĘ

Biblioteka Uniwersytecka, 
Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
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11.10.2014 
g. 10-15.

Warsztaty fotograficzne Grupy 

Literycznej NA KRECHĘ

Biblioteka Uniwersytecka, 
Poznań, ul. Ratajczaka 38/40

13.10.2014
g. 18.00

„Fotodialog” – poplenerowa 
polsko-niemiecka (Opalenica)

Klub Os. Krąg, 
Poznań, ul. Dmowskiego 37

14.10.2014 
g. 17.00

„Inside-outside” – Świetlica 
Kolektyw Fotograficzny

Klub „Mamałyga”, 
Poznań, ul. Nowowiejskiego 17

g. 19.00 „Ostatni taki zamek, jedyny taki 
zamek” – Ireneusz Zjeżdżałka

Centrum Kultury „Zamek”, 
Poznań, ul. Św. Marcin 80/82

15.10.2014 
g. 19.00

„Team Chittagong” – Jerzy 
Wierzbicki 

ODK Pod Lipami, 
Poznań, os. Pod Lipami 108a

16.10.2014 
g. 16.00

„Moc Kamieni” – Lech 
Szymanowski

Galeria OBOK, 
Poznań, ul. Słowackiego 20

g. 17.00 „Moja Wielkopolska” – wystawa 
pokonkursowa

WBPiCAK, 
Poznań, ul. Prusa 3

g. 17.30 „Znaki dróg – krzyże Puszczy 
Zielonki” – Piotr Chojnacki 

WBPiCAK, 
Poznań, ul. Prusa 3 (sala 
wykładowa)

g. 19.00 „Autobiografia” – Bartosz 
Nowicki 

SPOT,
Poznań, ul. Dolna Wilda 87

17.10.2014
g. 18.00

„Ślady światła” –  zbiorowa ZAP DK Polan Sto,
Poznań, os. Polan 100

18.10.2014
g. 17.00

„Mieszkańcy” – PGF INNA SARP, 
Poznań, Stary Rynek 56

g. 19.00 „Bez pośpiechu. Opowieści z ulic  
i podwórek” – grupa MOBILNI 

ODK Słońce,
Poznań, os. Przyjaźni 120

g. 19.30. ODK Słońce – promocja kolejne-
go zeszytu  
z serii „Fotografowie 
Wielkopolski”

ODK Słońce,
Poznań, os. Przyjaźni 120

20.10.2014
g. 18.00

NOTEĆ – BARKA SZTUKI vol. 
3

Republika Sztuki Tłusta Langusta
Poznań, ul. Gwarna 11

23.10.2014
g. 18.18

„Wielkopolska/Teraz” – ZPAF Face to face, 
Poznań, ul. Garbary 59

24.10.2014 
g. 12.00

Kolekcja Wrzesińska
„Muzyka milczenia” – Nicolas 
Grospierre 
„Deja vu” –  Zbigniew 
Tomaszczuk

Urząd Wojewódzki,  
Poznań, al. Niepodległości 16/18

g. 17.00 „Krzyk” – Jan Rosołowski Galeria OKO-UCHO, 
Poznań, ul. Masztalarska 8

13-31.10.
2014

„Portret 2013” – pokonkursowa 
KKF FAKT

Biblioteka Wyższej Szkoły 
Umiejętności Społecznych, 
Poznań, Głogowska 26

13-31.10.
2014

„Pejzaż 2012” – pokonkursowa 
MDK Turek

Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, ul. 
Powstańców Wlkp. 16
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13-31.10.
2014

„Ślady słońca” – Mała Galeria 
Pracowników WBPiCAK 

WBPiCAK, 
Poznań, ul. Prusa 3 (korytarz I ptr.)

Zał.4 II Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki - 
wystawy i inne wydarzenia fotograficzne w Wielkopolsce 

Data, 
godz. wer-
nisaży

Nazwa Lokalizacja

10.10.2014 
g. 16.00

Panel dyskusyjny Galeria „Wieża Ciśnień”, 
Konin, ul. Kolejowa 1a

g. 18.00 „Fotografowie Wielkopolski – 
wybór: Wieża Ciśnień”

Galeria „Wieża Ciśnień”,
Konin, ul. Kolejowa 1a

g. 17.00 „Pamiętnik” – Katarzyna 
Jędrzejczyk

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. 
Norwida, 
Złotów, ul. Grochowskiego 17

12.10.2014 Akcja fotograficzna „Dziurkujemy 
Szamotuły”

Szamotulski Ośrodek Kultury,
Szamotuły, ul. Dworcowa 7   

g. 16.00 „Pomnik wspomnień” Muzeum Początków Państwa 
Polskiego, 
Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1

13.10.2014
g. 12.00

„Kłecko inaczej” Centrum Kultury „Rondo”,
Grodzisk Wielkopolski, ul. 
Kolejowa 12

g. 18.00 „Szkoła” – Sławomir Skrobała Kościański Ośrodek Kultury,
Kościan, ul. Adama Mickiewicza 11

g. 18.00 „Prosto w słońce” – Grażyna 
Banaszkiewicz

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 
im. Arkadego Fiedlera, Krotoszyn, 
ul. Benicka 9

14.10.2014 
g. 17.00

„Oblicza” – Sławomir Skrobała Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Grochowiaka, „Galeria 
za Regałami”,
Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3

g. 17.00 „Fotografie” – Ryszard Warszewski Miejski Dom Kultury,
Koło, ul. Słowackiego 5

1-14.10.
2014

„Jarocin w Norwegii” Kino „Echo” 
Jarocin, ul. Gołębia 1

15.10.2014 
g. 12.00

„Zapach kobiety” – Dawid 
i Waldemar Stube

Biblioteka Publiczna Miasta 
Gniezna, 
Gniezno, ul. Staszica 12a

16.10.2014
g. 17.00

„Moja historia fotografii” – Paweł 
Semenowicz

Trzcianecki Dom Kultury,
Trzcianka, ul. Broniewkiego 7

17.10.2014 
g. 16.30

„Moje wakacje w Obiektywie” – 
konk. „Głosu Wagrowieckiego”

Miejska Biblioteka Publiczna, 
Wągrowiec, ul. Średnia 18

g. 18.00  „23 (okrągła) rocznica 
Pieprzonego Jubilata” – Paweł Be

Miejski Dom Kultury, 
Wągrowiec, ul. Kościuszki 55
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g. 18.00 „Inspiracje – 41 odsłon 
Puszczykowa”

Biblioteka Miejska Centrum 
Animacji Kultury
Puszczykowo, ul. Wysoka 1

g. 18.00 „Pokolenie tak trzymać” – Elżbieta 
Linde

Muzeum-Zamek Opalińskich  
„Galeria w Remoncie”, Sieraków, 
ul. Stadnina 3a

g. 18.00 „Z Gwinei (autobiografia)” – 
Bartosz Nowicki

Muzeum Regionalne,
Stęszew, ul. Rynek 8

g. 18.00 „Działki nasze wieczyste” Ośr. Kult. Plast. „Wieża Ciśnień”, 
Kalisz, ul. Górnośląska 66a

g. 18.00 „Pożegnanie z ciemnią” – Andrzej 
Fraś

Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy im. Antoniego Małeckiego, 
Oborniki, ul. Kopernika 10

g. 18.00 „Kody miasta” – zbiorowa Klub 
Fotograficzny BLENDA

Krotoszyński Ośrodek Kultury, 
Galeria Refektarz, 
Krotoszyn, ul. Mały Rynek 1

18.10.2014
g. 10.00
g. 13.30

„Ostrowski Maraton 
Fotograficzny”
„Rodzinny Album Ostrowian”

Galeria „33”, 
Ostrów Wlkp., ul. Wiosny Ludów 
17

g. 11.00
g. 14.00

Warsztaty Fotografii Otworkowej 
Warsztaty szablonu

Książ Wlkp.

g. 11.00 „Fotografia: Medium nie w pełni 
elastyczne” – spotkanie autorskie z 
dr. Henrykiem Kusiem

Galeria Muzeum Stanisława 
Staszica,
Piła, ul. Browarna 18

g. 16.00 „Ginące zawody” – Tomasz 
Smoczyk

Centrum Kultury,
Śmigiel, ul. Tadeusza Kościuszki 20

g. 17.00 „Dwa Światy” Powiatowa Biblioteka Publiczna,
Kępno, ul. Sienkiewicza 26a

19.10.2014
g. 10.00

„Rejs Stefanem Batorym” – 
Wojciech Józef Krenz
„Tutaj” – zbiorowa

Galeria autorska Wojciecha J. 
Krenza
Grabów nad Prosną, ul. Kaliska 31

g. 15.00 „Zestawy autorskie” – Bartłomiej 
Busz, „Subiektywnie widziane” – 
Sławomir Brdęk

Muzeum Regionalne im. 
Władysława Golusa, Ostrzeszów, 
Plac Rynek 19

g. 16.00 „Fotograf w drodze” – Janusz 
Nowacki

MGOK Taklamakan,
Opalenica, os. Centrum 11

g. 17.00 „Książ – przestrzenie nieuśpione” Biblioteka Publiczna, Książ Wlkp., 
ul. Wichury 11a

g. 17.30 „Warta topografia lokalności” Biblioteka Publiczna, Książ Wlkp., 
ul. Wichury 11a

g. 19.00 „Rozstrzelani...” Biblioteka Publiczna, 
Książ Wlkp., ul. Wichury 11a

20.10.2014
g. 10.00
g. 17.00

Dzień z fotografią
Warsztaty fotograficzne
„Ojcowie. Lista obecności” – 
Maciej Herman

g.10.00 – ZSP Czarnków,  
ul. Chodzieska 29
g.17.00 – Miejskie Centrum 
Kultury, 
Czarnków ul. Kościuszki 60
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23.10.2014 
g. 17.00

„A w lasach koło Wolsztyna...” – 
Rafał Mencel

Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Wolsztyn im. Stanisława 
Platera, Wolsztyn, ul. Gajewskich 
48

g. 17.00 „Komornickie opowieści” – 
zbiorowa Klubu „Migawka”

Gminny Ośrodek Kultury,
Komorniki, ul . Stawna 7/11

g. 18.00 „Moja mała Ojczyzna” – Wiktor 
Nowacki

Biblioteka Publiczna Gminy i 
Miasta,
Zduny, ul. Henryka Sienkiewicza 9

24.10.2014
g. 18.00

„Przestrzeń poza przestrzenią” – 
Antoni Rut

Muzeum Ziemi Średzkiej, 
Środa Wielkopolska, Koszuty  27

g. 18.00 „Portret Prawdziwy” Nowotomyski Ośrodek Kultury, 
Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 3

g. 18.00 „Obrazy Czasu” Miejska Biblioteka Publiczna im. 
R.W. Berwińskiego,  Środa Wlkp., 
Plac Zamkowy 7

25.10.2014 
g. 18.00

„FotoDIALOG z przeszłością” Muzeum Regionalne im. Dzieci 
Wrzesińskich, 
Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 
13

g. 18.00 „Niewinne oko nie istnieje” – 
Wojciech Wilczyk

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 
w Pile Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza 
Piła, ul. Kołobrzeska 15

26.10.2014 
g. 15.00

„Drzewo” – Kamil Cichoń Kino PIAST, Ostrzeszów,  
ul. Gorgolewskiego 2

30.10.2014 
g. 18.00

„Oto ja i czerń” – Dorota 
Jeśmontowicz

Miejski Ośrodek Kultury im. 
Klemensa Waberskiego, Gniezno, 
ul. Łubieńskiego 11

Zał.5. II Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki – 
pozostałe wystawy prezentowane w dn. 13-31.10.2014 r. 
Tytuł Lokalizacja
„Ptasie menu” – Tomasz 
Skorupka

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej,
Chalin, Sieraków

„Gruzja” – Halina Radoła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy,
Gostyń, ul. Wrocławska 257 

„Gniezno Antywidokówki, 
czyli ...” – Krzysztof 
Szymoniak

Centrum Kultury i Sztuki,
Kalisz, ul. Łazienna 6

„Moje miasto po zmroku” Centrum Kultury i Sztuki, Galeria Za Progiem
Konin, ul. Okólna 47A

„Pejzaż niecodzienny” – 
Tomasz Juszkiewicz 

Starostwo Powiatowe,
Pleszew, ul. Poznańska 79    

„Powidz wczoraj i dziś” Biblioteka Publiczna Gminy,
Powidz, ul. Park Powstańców Wielkopolskich 25
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„Z Innej Perspektywy” – 
Szymon Domagała 

Dom Kultury, 
Stęszew, ul. Poznańska 11  

„Poza czasem” – zbiorowa Dom Kultury, Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
„Dziecko 2014” Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,

Turek, ul. Dworcowa 5
„Ptaki” – Karol Fornalczyk Galeria fotograficzna „Ptaki w obiektywie”  

Turek, Nadleśnictwo, ul. Chopina 70
„Pieczarkowy ogród” Centrum Kultury „Pod Wieżą”, 

Wielichowo, ul. Pocztowa 16
„W obiektywie fokusa” Wroniecki Ośrodek Kultury, Wronki, ul. Poznańska 59

Bibliografia
Druki zwarte

Nielipiński W., Fotografia gnieźnieńska w II połowie XX wieku, WBPi-
CAK, Poznań 2013.
Przygońska J., Ostatni taki zamek, jedyny taki zamek, Centrum Kultury 
ZAMEK, Poznań 2003.
Rosołowski J., Krzyk istnienia, Wydawnictwo KROPKA J.W. Śliwczyń-
scy, Września 2014.
Rozmowy z fotografią, WBPiCAK, Poznań 2014.
Szymoniak K., Michał Koralewski – Mobilni w dobie Internetu, . WBPi-
CAK, Poznań 2014.
Zjeżdżałka Ireneusz – fotografie, pod red. M. Szymanowicza, Wydawnic-
two KROPKA J.W. Śliwczyńscy, Września 2009.

Druki okazjonalne

II Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki, (katalog), 
WBPiCAK, Poznań 2014.
Fotografowie Wielkopolski – wybór: „Wieża ciśnień”, (katalog), CKiS 
w Koninie, Konin 2014.
Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki „Moja Wielko-
polska 2012”, (katalog), WBPiCAK, Poznań 2012.
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Summary

On 13-30 October 2014 The Public Provincial Library and the Cen-

tre of Culture Animation in Poznan (WBPiCAK) organized the second 

Ireneusz Zjezdzalka Greater Poland Photography Festival. It comprised  

a number of educational activities and photo exhibitions revolving around the is-

sues of the region. ‘My Greater Poland’ contest had its finale during the festival 

as well. All the events took place in twenty galleries in Poznan along with over 

fifty galleries, libraries and culture centres in the whole Greater Poland Province. 

The content and essential value of the whole event gave an opportunity to discuss 

genesis and the events of the first and second Festival, as well as the profile of 

Ireneusz Zjeżdżałka, the patron of the festival.

 

Keywords:  Greater Poland, photography festival, photography, Zjezdzalka, Po-

znan, WBPiCAK 
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1. W. Nielipiński, Ireneusz Zjeżdżałka, 2005 r.

2. Logo Festiwalu
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4. W. Nielipiński, Ostatni taki zamek, jedyny taki zamek – Ireneusz Zjeżdżałka, CK „Za-
mek”, Poznań 14.10.2014

3. W. Nielipiński, Poza czasem, DK Trzemeszno, 8.10.2014 
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5. E. Salewska, Łucja Dudzińska – liderka Grupy Literycznej NA KRECHĘ, podczas 
festiwalowego finisażu recytuje wiersze nagrodzone w konkursie poetyckim.,  

Gniezno 30.10.2014 

5. W. Nielipiński, Otwarcie pokonkursowej wystawy „Moja Wielkopolska”, Galeria 
WBPiCAK, Poznań 16.10.2014





PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Edukacja Plastyczna. Fotografia                                                            2014, z. IX

Ірина Котлобулатова
Lwów, Ukraina

Львів в об’єктиві фотографа

Lviv in the lens of photographer

Streszczenie

Seria albumów Lwów na fotografii to rodzaj kroniki historycznej Lwo-

wa – zbiór obrazów, które mają wartość artystyczną, ilustracyjną, do-

kumentacyjną  oraz historyczną. Celem publikacji jest prezentacja mało 

znanych i rzadkich zdjęć miasta z różnych epok, a także przypomnie-

nie niesłusznie zapomnianych autorów zdjęć, które są przechowywane  

w muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych zbiorach Lwowa, a także  

w zbiorach prywatnych i rodzinnych albumach lwowian zarówno  

z Ukrainy, jak i Polski. Prezentowane czytelnikowi fotografie rozmieszczono  

w układzie chronologicznym oraz opatrzono podpisem i objaśnieniami w języ-

kach ukraińskim i polskim.

Seria albumów Lwów na fotografii (2006, II wyd. – 2008), Lwów na foto-
grafii – 2 (2011), Lwów na fotografii – 3. Lwowianie (2014) zawiera 878 zdjęć, 

z czego 697 zdjęć dotychczas niepublikowanych, w tym  457 widoków Lwowa 

i 240 portretów lwowian. W załącznikach przedstawiono  krótkie biografie 66 

lwowskich fotografów działających w latach 1860 – 2013.

Słowa kluczowe: Lwów, historia, fotografia, kolekcja, muzeum

http://dx.doi.org/10.16926/ep.2014.09.04

http://dx.doi.org/10.16926/ep.2014.09.04
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175-річчя існування фотографії Львів зустрів надзвичайною ціка-
вістю до фотографії. Оминемо розповідь про сучасні галереї, вистав-
ки та сучасну фотографічну техніку, найбільшу цікавість викликає 
давня фотографія. В цьому напрямку плідно працює Центр міської 
історії Центрально-Східної Європи, десятки сайтів любителів дав-
ньої фотографії, тематичні сторінки у соціальних мережах, з’явилися 
десятки колекціонерів автентичних фото, а також усіх зображень 
Львова у всесвітній мережі.  І це не дивно – споглядаючи на руйна-
цію чи очікуючі реставрації архітектурні пам’ятки, покоління моло-
дих львів’ян мимоволі порівнює актуальний стан із ідеальним обра-
зом міста на давній фотографії. Старовинні фотографії Львова нікого 
не залишають байдужими, а це, в свою чергу, спонукає до більш до-
кладного вивчення історії рідного міста. 

*
Насправді ніхто не може назвати точної дати появи у Львові про-

фесійних фотографів та виготовлення тиражованих фотографічних 
зображень. Однак відомо, що принаймні у 1858 р. вже існувало фото-
ательє на вул. Поєзуїтській, 6 (тепер вул. Гнатюка), з яким пов’язана 
діяльність двох відомих фотографів – Іполита Холонєвського та Тео-
дора Шайнока.

*
Як і у всій європейській пресі,  перша інформація про надзвичай-

не відкриття французьких винахідників з’явилася у Львові вже у січ-
ні 1839 року. Впродовж усього року на шпальтах додатку до «Газети 
Львівської» - видання  «Розмаїтості» -  в деталях розповідалося про 
нову методику отримання оптичних зображень.  За опублікованими 
в газеті описами винаходу в цьому ж  році професор Львівського уні-
верситету Йоганн Глойзнер власноручно сконструював камеру. З лі-
тературних джерел відомо,  що це дозволило йому виконати перші 
дагеротипи із зображенням Львова. На жаль, ті перші дагеротипи, 
виготовлені у Львові,  відсутні як одиниці зберігання у львівських  
музейних чи бібліотечних збірках. 
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Видання ХІХ ст. подають надто скупу  інформацію щодо 
діяльності у Львові перших дагеротипістів та фотографів, нам відомі 
лише їх неповні імена, а їх роботи часто анонімні.  
Початковий період  існування фотографії у нашому місті досі зали-
шається мало відомим фактом історії міської культури Львова.

Наші знання базуються, в основному, на фактах, викладених  
у відомих джерелах: мемуарній літературі та  дослідницьких працях 
С.Шнюр-Пепловського, А.Мацєши, В.Зджарського, Я.Мєжецької, 
В.Моссаковської,  інформації з адресних книг, періодики – популяр-
ної та спеціалізованої, а також власних архівних пошуках та дослі-
дженнях1.  Завдяки опрацюванням, виконаним за сприяння Інсти-
туту Фотографії Педагогічної Академії в Ченстохові та львівського 
видавництва «Центр Європи»,  Львів збагатився знанням професій-
ної та творчої спадщини львівських майстрів. Це «Давня львівська 
фотографія 1839-1939» (2004), «Фотографія Галіцийська до 1918 р. 
Фотографи Галіції. Татр і Цешинського князівства» (2008). Звичайно, 
найбільше уваги приділяється художній фотографії, започаткованій 
Клубом любителів фотографічного мистецтва (1891 р.), натомість, 
роботи професійних фотографів та аматорів не менш цікаві з огляду 
їх інформативності. 

Відліковою точкою в історії львівської фотографії в колах дослід-
ників прийнято вважати  1841 р., коли в книгарні Едварда Віняжа та 
Карла Вільда-молодшого, розташованій у приміщеннях першого та 
другого поверхів кам’яниці Бандінеллі на площі Ринок, 2,  вперше  

1 A. Maciesza, Historia fotografii polskiej w latach 1839–1889, Płock 1972; J. Mierzecka, 
Całe życie z fotografią, Kraków 1981; W. Mossakowska, Kraków na starej fotografii, 
Kraków 1984; S. Schnür-Pepłowski, Obrazy z przeszłości Galicyi i Krakowa (1772–
1858), Lwów 1896; W. Żdżarski, Historia fotografii warszawskiej, Warszawa 1974; F. 
Barański, Przewodnik po Lwowie, Lwów 1903; M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik 
po Lwowie, Lwów 1920; wyd. II 1925; KOGO SZUKASZ? Informator Lwowski na 1932 
r., Lwów 1931; J. Janowski, Książka adresowa miasta Lwowa dla handlu i przemysłu, 
Lwów 1903; J. Janowski, Książka Adresów miasta Lwowa, Lwów 1896; A. Kleczewski, 
Księga Adresów miasta Lwowa, Lwów 1880, 1883; F. Reichman, Księga adresowa król. 
stoł. miasta Lwowa 1897–1916; Skorowidz Handlowo-Przemysłowy Galicji, Lwów 1906; 
Skorowidz Handlowo-Przemysłowy Galicji, Lwów 1913; DALO (Derżawny Archiw 
Lwiwskoji Obłasti /Państwowe Archiwum Obwodowe we Lwowie/); „Gazeta Lwowska”, 
„Kurier Lwowski”.
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був виставлений на огляд публіки дагеротип із краєвидом Львова. 
Початок  1840 –х років  ознаменувався  появою у Львові профе-

сійних дагеротипістів; тепер нам  відомі тільки деякі з цих прізвищ: 
Іполит Холонєвскі, Юзеф Польман, Шарманцкі, Юзеф Добровольскі,  
Юзеф Вислобоцкі, Баллак, Вельтіль, Людвік Наглік. В цей же час 
закладаються перші фотографічні заклади, продовжують діяти ман-
дрівні дагеротиписти.  Першими фотографами у Львові були нещо-
давні дагеротипісти, а технологією удосконалення фотографії, між 
тим,  цікавилися вчені-хіміки, ректори та  професори Львівського 
університету і Технічної академії Йозеф Беррес (1796-1844), Алек-
сандер Райзінгер (1816-1887), Август Фройнд (1835-1892). 

Період, що обіймає кінець ХІХ-початок ХХ ст., був надзвичай-
но плідним в історії львівської фотографії. Фотографи не лишали-
ся осторонь стримкого розвитку Львова, який мав місце, починаючи  
з кінця ХІХ ст. Ретельно фіксувалися всі зміни урбаністичного пей-
зажа Львова.  Лише тепер тема фотографії в історії Львова здобуває 
увагу дослідників; видобуваються з небуття імена знаменитих у ми-
нулому майстрів, завдяки чому ми маємо можливість вповні оцінити 
зразки їх творчост та  рівень майстерності.

Майже від початку існування фотографічні зображення  стали та-
кож об’єктом колекціонування. Так, Національна бібліотека в Парижі 
започаткувала свою збірку від 1840 р. Багаті збірки фотографії існу-
вали і у львівських музеях, що стало можливим не в останню чергу 
завдяки дарункам колекціонерів та професійних фотографів Львова. 
Так сформувалася фондова збірка Історичного музею м. Львова (ко-
лекція  фотографій повстанців 1863 р. колекціонера Ярослава  Пе-
ненжка, дар професійних фотографів Едварда Тшемеського та Маре-
ка Мюнца, фотографа-аматора інженера  Францішека Рихновського);  
колекції Музею НТШ;  Національного музею; приватного  музею єв-
рейських пам’яток Максиміліана Гольдштейна, Національного закла-
ду ім. Оссолінських – тепер Палац мистецтв  ім.В. та Т.Антоновичів  
Наукової бібліотеки ім.В.Стефаника.
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Після 1939 р. розпорошені та частково знищені збірки  лягли  
в основу сучасних львівських музеїв. Творчі здобутки минулого  
у Львові зберігають  близько 50 державних, громадських та приват-
них музеїв, кожний з котрих має фондові збірки фотографії, які че-
кають ретельного опрацювання, створення загальних засад опису.   
В практиці зберігання музейних та бібліотечних збірок фотографії 
найбільше труднощів виникає з визначенням авторства, ідентифіка-
цією зображень та їх  датуванням. Це вимагає теоретичної бази, зна-
ння історії фотографії, спеціалістів в галузі технології та реставрації, 
новітніх технологій і технологічних процесів. Вивченню тематики 
не сприяє відсутність належних умов та засобів зберігання. Всі ці 
причини призводять до несправедливої недооцінки великого пласту 
цінного іконографічного матеріалу та виводу його з обігу дослідни-
цьких праць.

Львів має давні традиції  як професійного, так і аматорського фо-
томистецтва. Львівській фотографії 19-20 ст. досі надавалося замало 
уваги, опрацьована лише незначна частина першокласного матеріа-
лу, який дійшов до нашого часу.  Отже не видається можливим вив-
чити та проаналізувати творчість окремих фотохудожників, на цьому 
етапі можливо лише ставити питання суто історичної проблематики.  
Інформативна фрагментарність та відсутність вартісного опрацюван-
ня стоять на перешкоді  видобуванню  з небуття фотографій, які ніхто 
не бачить в надрах музейних та бібліотечних збірок. Образи минулої 
дійсності давно вже стали  частиною повсякденної культури, а від-
сутність чітких критеріїв оцінки вимагає класифікації та створення 
детального опрацювання матеріалу. 

Фотографування Львова завжди, від часу виникнення процесів 
відтворення зображень, було привабливою д іяльністю як для май-
стрів-фахівців, так і для аматорів-львів’ян, завдяки чому збереглися 
сотні фотографій із давніми видами. Дуже часто фотограф фіксував 
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стан споруди або її вигляд перед руйнуванням та побудовою нової 
споруди на цьому ж місці. Можливо, зміни міського краєвиду, які 
маємо можливість спостерігати за хронологією, привернуть увагу до 
львівських пам’яток, спонукають цінувати те, що складає образ не-
повторного міста. 

З метою показу  маловідомих зображень міста з фондових збірок 
львівських  музеїв, бібліотек та архівів, а також приватних колекці-
онерів, виник намір видання фотоальбому. Головним критерієм до-
бору фотографій в альбомі була їхня свіжість та неординарність, різ-
номанітність візуальної інформації, можливість показу частини фон-
дового матеріалу музейних збірок Львова, впровадження в обіг імен 
визнаних в минулому майстрів фотографії. Разом з тим для розши-
рення тематики широко використані фотографії невідомих авторів  
з приватних львівських родинних збірок 1900-1980-х років. 

Альбом „Львів на фотографії” (2006) складає розташована в хро-
нологічному порядку мозаїка різнотематичних фотографій, що надає 
можливість побачити розвиток Львова кількох історичних періодів: 
Львів австрійського періоду, часів І Світової війни, міжвоєнного 
двадцятиріччя, ІІ Світової війни, радянського періоду, незалежної 
України. Така подача дозволяє показати вигляд неіснуючих споруд, 
відомих тільки з літератури, за допомогою коротких коментарів укра-
їнською та польською мовами  розповісти про будівлю, вулицю, лю-
дину, подію. Не менш важливим завданням вбачалося введення в обіг 
імен львівських майстрів фотографії та іх робіт. Комерційний успіх 
першого альбому львівських фотографій спонукав видавця до продо-
вження теми, завдяки чому вийшли з друку „Львів на фотографії-2” 
(2011) та „Львів на фотографії-3. Львів’яни” (2014).  

*
Першу книгу „Львів на фотографії. 1860 – 2006” (2006 р., 2008 – 

друге видання)2 відкрили знімки з „Альбому особливостей Львова” 
2 Використано збірки видавництва «Центр Європи», Державного архіву Львівської 
області, Львівського історичного музею, Львівської національної наукової 
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одного з найвідоміших львівських фотографів Юзефа Едера, зокрема 
найстаріший відомий загальний вид міста. Всі фото з цього альбому 
були виконані в 1860-1870-их роках, коли будувалися найзначніші 
львівські будівлі – адміністративні, споруди громадського призначен-
ня, прокладалися нові вулиці, модернізувалося місто. Фото Ю. Едера  
вважаються найдавнішими фотографіями Львова, збереженими до 
нашого часу.  (Il. 1-7)
Фотографії Юзефа Едера - окраса будь-якої збірки,  як і роботи його 
учня  Едварда Тшемеського, Марека Мюнца  - відомого фотографа 
документальної фотографії, а  також одного з найвідоміших фото-
графів міжвоєнного періоду Адама Ленкевича. Цим майстрам прита-
манні  влучний вибір об’єктів, бездоганне композиційне вирішення, 
фахове виконання тощо. Кожний з них свого часу ретельно фіксував 
зміни міського середовища, значущі події, що відбувалися у Львові, 
отже творча спадщина цих майстрів є цінним іконографічним матері-
алом  і вимагає ретельного опрацювання та каталогізації.  

Серед визнаних львівських фотографів кінця ХІХ ст. особливе 
місце належить найвідомішому фотоаматорові того часу, таланови-
тому  інженеру-електротехніку Францішеку Рихновському, об’єктиву 
якого належать найбільш цікаві та вартісні у професійному сенсі зо-
браження міста  кінця ХІХ ст., періоду надзвичайного піднесення 
міського життя, викликаного Загальною крайовою виставкою 1894 
р. Для Ф.Рихновського характерна нестандартність представлення 
міських сюжетів; нераз складається враження, що головним героєм 
його фотографій є люди, львів’яни,  присутність яких є типовою для 
його робіт. Оком  Ф.Рихновського ми бачимо місто, заповнене меш-
канцями, дехто з них відверто позує перед камерою, більшість при-
сутніх на фотографіях львів’ян, перейнятих своїми справами і тур-
ботами, є природною частиною міського простору поруч з чудовими 
зразками львівської архітектури. 

бібліотеки України ім.Василя Стефаника, Державного меморіального музею 
Михайла Грушевського у Львові, Музею етнографії та художнього промислу 
Інституту народознавства НАН України, Національного музею у Львові ім. Андрея 
Шептицького; архів родини Р. та О. Крип’якевичів; приватні збірки І.Котлобулатова, 
Т.Никифорука, Я.Тиссона.
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Безцінною документацією є фотографії варшавського художника 
і фотографа Юзефа Косьчєши Яворського, який у 1911 - 1918 рр. 
виконав для архіву міста Львова велику кількість знімків (близько 
300), фіксуючих усі значні об’єкти Львова, а також зміни, що в ньому 
відбувалися, в тому числі і побут львів’ян під час І Світової війни. 
Вірогідно, Ю.Яворський був автором багатьох несигнованих знімків 
1911 - 1918 рр., що знаходяться у львівських збірках. 
Не бракує в альбомі робіт професійних фотографів ХІХ-початку 
ХХ ст. Л.Блаховського, Т.Шайнока, Т.Багриновича, Д.Мазура, 
Н.Лісси; фотоаматорів - інженера Е.Лібанського, мистецтвознавця 
В.Січинського, російського військового О.Набокова; майстрів ху-
дожньої фотографії, членів Львівського фотографічного товариства 
Г.Миколяша, Р.Губера, М.Мокрицького, Я.Булгака.  
Серед великого блока видових фотографій в книзі подано мало-
відомі портретні фотографії львівських істориків ХІХ- почат-
ку ХХ ст. Д.Зубрицького, С.Шнюр-Пепловського, В.Лозінського, 
І.Крип’якевича, І.Свєнціцького - авторів численних матеріалів з іс-
торії Львова, пристрасних популяризаторів історії міста. 
В цьому альбомі читач знайде як фотографії, що вперше побачили 
світ, так і ті, що вже неодноразово публікувалися. Деякі з публікова-
них знімків вимагали уточнення або спростування підписів та дату-
вання, оскільки були помилково ідентифіковані ще в австрійський чи 
польський період історії Львова. До того ж, без деяких раніше публі-
кованих фотографій неможливо уявити собі будь - яку розповідь про 
Львів. 

В книзі представлено 288 фото, з яких 207 непублікованих. Фотогра-
фії супроводжуються двомовними підписами та короткими описови-
ми текстами; в додатках міститься коротка інформація про 32 авторів 
фотографій3, а також тематичний покажчик. 
3 Багринович Теодозій; Бенеш Владислав Юзеф; Блаховський Леон; Божемський 
Владислав; Булгак Ян Бруно; Вележинський Людвік Пйотр; Вибрановський 
Владислав; Водзінський Антоні Пйотр; Геннер Якуб Юзеф, Гольдберг Міхал 
(Пейсах), Гольдгаммер Зигмунт; Губери: Зофія з Тшемеських; Зофія, донька Зофії 
та Рудольфа; Рудольф; Едер Юзеф; Келер (Koehler) Людомил; Ленкевич Адам; 
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Підпис побудовано таким чином:
1. Прізвище фотографа в тому випадку, коли автор відомий.
2. Назва об’єкта чи теми.
3. Місце та рік виконання; у випадку відсутності датування пишеться 
умовна дата - бл. (близько) такого - то року.
4. Розмір фотографії.
5. Зазначення приналежності до тієї чи іншої збірки із поданням ін-
вентарного номеру в музейному чи бібліотечному фонді.

*
Родзинкою наступного альбому – „Львів на фотографії-2. 1860 – 
2011” (2011)4  стали певна кількість фотографій Кароля Фердинанда 
Лянга,  чия діяльність вже не простежується після 1870 р. Фотограф 
відомий переважно своїми портретними зображеннями, тим більшою 
несподіванкою стали види Львова, виконані на початку 1860-х років 
в місті, ще не зміненому забудовою та впорядкуванням доби міського 
самоврядування. За багатьма ознаками фотографії К.Лянга виконані 
дещо раніше нині вже відомих міських пейзажів роботи Юзефа Еде-
ра, які традиційно  розпочинають будь яку хронологічно укладену 
візуальну розповідь про Львів. (Il. 8-11)
З метою розширення списку імен фотографів в другій книзі пред-
ставлені роботи Ванди Діаманд, Яніни Мєжецької, Яна Отко, Василя 
Проня, 

Ярослава Савки, Володимира Тисса, Григорія Угриновича, Михайла 
Шалабавки.  В опрацюванні використано велику кількість несигно-
ваних зображень міста, авторство деяких можна припускати, адже 

Лібанський (Мондшайн) Едмунд; Лісса Ное; Мазур Давид; Миколяш Генрик Пйотр; 
Мюнц Марек; Мокрицький Мирон; Набоков Олександр; Попель Юзеф; Родецький 
Станіслав; Рихновський Францішек; Січинський Володимир; Тшемеський Едвард; 
Фрухтманн Мойжеш; Шайнок Теодор; Яворський Косьчєша Юзеф; Янушевич Леон.
4 Використано збірки видавництва «Центр Європи», Державного архіву Львівської 
області, Львівського історичного музею, Львівської національної наукової 
бібліотеки України ім.Василя Стефаника, Державного меморіального музею 
Михайла Грушевського у Львові, Музею етнографії та художнього промислу 
Інституту народознавства НАН України, Національного музею у Львові ім. Андрея 
Шептицького; архів родини Р. та О. Крип’якевичів; приватні збірки І.Котлобулатова, 
Т.Никифорука, Я.Тиссона.
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вже відомий стиль Едварда Тшемеського, Давида Мазура, Марека 
Мюнца, Юзефа  Косьцєши Яворського.  Разом з тим присутні ама-
торські фотографії різних часів, що безперечно розширює наші гори-
зонти і змушує іншими очима подивитися на знімки Львова з родин-
них альбомів. Деякі презентовані фотографії, де зображені неіснуючі 
вже на початку ХХ ст. архітектурні споруди та елементи, вимагали 
ви членування окремих фрагментів, що представляють особливий ін-
терес, наприклад, скульптури в архітектурному оточенні костелу Св. 
Антонія; будинок на вулиці Карла Людвіга, де розташований вхід до 
пасажу Гаусмана; мости через ріку Полтву, розташовані на Гетьман-
ських валах в центрі міста;  неіснуюча дільниця в північній частині 
Львова за Міським театром. 
В другій книзі зібрані 330 видових фотографій Львова, зображення 
його найвизначніших об’єктів, святкових та буденних подій з життя 
міста, мешканців Львова на вулицях міста. 
Значна частина фотографій, близько 240, досі не публікувалася. В до-
датках біографії 27 фотографів5, а також тематичний покажчик. 
*

Третью частиною серії став альбом „Львів на фотографії-3. Львів’яни. 
1844 - 2014” (2014), що складається з 260 портретних фотографій видат-

них, знаменитих, менш відомих львів’ян, а також осіб, чия діяльність була 

пов’язана із розвитком науки, культури, освіти та мистецтва у Льво-
ві. В книзі присутні також портрети фотографів Ю.Вінцковського, 
Р.Губера, Б.Купєца, А.Ленкевича, Г.Миколяша, Я.Отко, В.Равського, 
В.Ромера. (Il. 012)

Портретні фотографії львівських майстрів ХІХ-початку ХХ ст. 
нічим не поступаються в якості зображення роботам тогочасних єв-
ропейських фотографів. Дуже часто вони лишаються анонімними, 

5 Блаховський Леон; Бляйм Кароль; Булгак Ян Бруно; Вележинський Людвік 
Пйотр; Губери: Зофія з Тшемеських; Зофія, донька Зофії та Рудольфа; Рудольф; 
Діаманд Ванда; Едер Юзеф; Ленкевич Адам; Лібанський (Мондшайн) Едмунд; Лянг 
Карл Фердинанд; Мєжецька Яніна; Мюнц Марек; Отко Ян Юзеф; Пронь Василь; 
Рихновський Францішек;  Савка Ярослав; Силін В.; Січинський Володимир; Тисс 
Володимир; Тшемеський Едвард; Чернов І.; Угринович Григорій; Шалабавка 
Михайло; Шрайбер Вітольд; Яворський Косьчєша Юзеф.



101

Львів в об’єктиві фотографа

сьогодні майже неможливо ідентифікувати особу – предмет зйомки, 
а також встановити авторство. Незважаючи на обмежені композицій-
ні можливості, фотографам вдавалося досягнути високого професіо-
налізму в створенні психологічного портрету. 

При відборі фотографій для опрацювання „Люди Львова”6 знач-
ною  мірою було  використано  збірку Палаца мистецтв ім.Т. та 
В.Антоновичів. Частина збірки походить з колекції музея Науково-
го товариства ім.Т.Г.Шевченка, про що свідчать п’ятизначні номе-
ри приналежності до фондової збірки музею та сигнатура „З музею 
НТШ у Львові”, розташована на печатці. З ліквідацією музею НТШ 
збірка була розпорошена і тепер її рештки знаходяться майже в усіх 
значних львівських музеях та бібліотеках. Завдяки ретельно опрацю-
ваній колекції музею НТШ, ця частина збірки Наукової бібліотеки 
ім.В.Стефаника описана, каталогізована  та зберігається в належному 
стані в окремих шуфлядах із дотриманням норм зберігання. Серед 
масиву давньої збірки НТШ надзвичайно багато рідкісних портрет-
них фотографій,  кожна з яких може стати самостійним досліджен-
ням або ілюстрацією маловідомих сторінок історії культури Львова 
ХІХ- початку ХХ ст.
Портретні фотографії українських діячів освіти та культури виконані  
як відомими львівськими майстрами і фотоательє, так і відомими єв-
ропейськими фотографами; в додатках міститься 70 коротких біогра-
фій  фотографів7, алфавітний та тематичний покажчики. 

6 Використано збірки видавництва «Центр Європи», Львівського міського 
комунального підприємства «Львівводоканал», Львівського історичного музею, 
Львівської національної наукової бібліотеки України ім.Василя Стефаника, 
Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові, Бібліотеки 
музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства АН України, 
Музею Львівської залізниці, Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького; 
Центру визвольних змагань,  архіви родин Р. та О. Крип’якевичів; А. Отко, професора 
Т.Рідля, приватні збірки Ю.Завербного, І.Котлобулатова, М.Курсанової, В.Румянцева. 

7 Артиховський Тадеуш; Багринович Теодози; Бенеш Владислав Юзеф; Бертканд 
А.; Бойко Оксана; Борнтрегер Карл; Бранд Бернард; Блаховський Леон; Р.Бурда; 
Введенський Олег; Вейцман Ю.; Bележинський Людвік-Пйотр; Вибрановський 
Владислав; Гарканиі Ісидор; Геннер Бернард (Барух); Геннер Якуб (Юзеф) Єремія; 
Гілевич Юлія; Голембійовський Ігнаци Зигмунт; Гольдгаммер Зигмунт; Губер 
Рудольф Адольф; Губери, Рудольф і Зофія; Диченко Віктор; Дубас Володимир; Едер 
Рудольф; Едер Юзеф; Жевуський Валери; Зебальд Юзеф; Зігль (Зігель) Адольф; 
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В альбомах серії „Львів на фотографії” представлено  878 фото, з цієї 
кількості в обіг введено 697 непублікованих фотографій -  457 видо-
вих фото Львова та 240 портретів львів’ян. 
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Summary

A set of albums Lviv on the Photograph is a very special tribute and hi-

storical chronicle of the city of Lviv - great collection of images that are both 

artistic and illustrative and at the same time documentary and of historical va-

lue.  The publications were seeking to present the little-known and rare images 

of the city from different eras, as well as remind us of the unjustly forgotten au-

thors of these photos that these days are stored in museums, libraries and archive 

collections in Lviv, as well scattered in private collections and family albums. 

Photographs are presented in chronological order, and go along with the signature 

and explanations both in Ukrainian and Polish. 

The set of albums Lviv on the photograph (2006, second ed. – 2008), Lviv on 
the photograph – 2 (2011), Lviv on the photograph – 3. The people of Lviv (2014) 

contains 878 images, of which 697 previously unpublished photos including 457 

views of Lviv and 240 portraits of people of Lviv. The Annexes contain brief bio-

graphies of [the] 66 Lviv photographers that were working in 1860-2013 years.

Keywords: Lviv, history, photography, museum, collection
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1. Фот. Юзеф Едер, Загальний вид львівського середмістя з гори Вроновських / Widok 
ogólny śródmieścia Lwowa z Góry Wronowskich, Львів, 1860–1870 рр.,  9,5 х 13,5 см.,  

Власник: Львівський історичний музей.

2. Фот. Юзеф Геннер, Старий львівський вокзал / Stary dworzec lwowski,
 Львів, бл. 1890 р., 9,5 х 13,5 см., Власна фотографія.
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3. Фот. Францішек Рихновський, Перша львівська електростанція / Pierwsza lwow-
ska elektrownia, Львів, 1894 р., 25 х 37 см., Власна фотографія.

4. Невідом. фотограф, Площа Торгова / Plac Targowy,
Львів, бл. 1950 р., Власник: Видавництво, Центр Європи.
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5. Фот. Едвард Тшемеський, Історик Станіслав Шнюр-Пепловський / Historyk Stani-
sław Schnür-Pepłowski (1859–1900), Львів, бл. 1900 р., 9 х 6 см., Власник: Львівський 

історичний музей.

6. Фот.невідом, Мистецтвознавець Іларіон Свєнціцький / Historyk sztuki Ilarion  
Święcicki (1876–1956), Львів, поч. ХХ ст., 17 х 11 см., Власник: Львівський історичний 

музей.
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7. Невідом. фотограф, Святіший Отець Іван-Павло ІІ та Глава УГКЦ Любомир 
Кардинал Гузар під час Літургії у візантійському обряді на Львівському іподромі / 
Ojciec Święty Jan Paweł II i Zwierzchnik Cerkwi Ukraińskiej Greckokatolickiej Lubomyr-
Kardynał Huzar podczas liturgii Mszy świętej w obrządku bizantyjskim na Hipodromie 

Lwowskim, Львів, 2001 р., 10 х 14 см., Власна фотографія.

8. Невідомий фотограф, 1 листопада 1918 р. у Львові / 1 listopada 1918 r we Lwowie, 
Львів, 1918 р., 10 х 15 см., Власник: Л. Крип’якевич.
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9. Фот. Отко Ян, Яблука на Ринку / Jabłka na rynku, Львів, 1935 р., 6 х 6,5 см., 
Власник: Анджей Отко.

10. Невідомий фотограф, Краківський ринок / Rynek Krakowski, Львів, кінець 1940-их 
– поч. 1950-их рр., 6,5 х 9 см., Власник: Володимир Румянцев.
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11. Невідомий фотограф, Нічний вид Львова/ Nocny widok Lwowa, Львів, 1970-ті рр.,  
11 х 17 см., Власник: Володимир Румянцев.

12. Фот. Валери Жевуський, Артур Гроттгер/ Artur Grotger (1837–1867), Краків, 
1863 р., 9 × 5,8 см., Власник: Львівський історичний музей. 
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Muzeum w Kieżmarku
Kieżmark

Gustav Adolf Weisz (1838 - 1913)
– fotograf, umelecký drevorezbár, maliar

Gustav Adolf Weisz (1838 - 1913)
-photographer, artist woodcarver, painter

Streszczenie 

Gustav Adolf Weisz był polskim emigrantem (kraj opuścił w 1861 r.), któ-

ry pochodził z rodziny szlacheckiej i nosił nazwisko Bieliński. Po osiedleniu  

w Kieżmarku odbył studia artystyczne (rzeźba, malarstwo) na uczelniach nie-

mieckich, a następnie – po powrocie – zajął się rzeźbą, m.in. wykonywał prace 

renowacyjne, a także zrealizował kilka ołtarzy do spiskich kościołów.

Prawdopodobnie w latach 80. XIX w. założył atelier fotograficzne, 

stając się pierwszym fotografem zawodowym w Kieżmarku. Jego obec-

na biografia (najpełniejsza z dotychczas prezentowanych w polskich pu-

blikacjach) jest tym cenniejsza, że pozostała po nim bardzo niewielka 

spuścizna: w Muzeum w Kieżmarku znajdują się tylko cztery fotografie  

z pracowni Weisza. 

Słowa kluczowe: historia fotografii, Kieżmark, G.A. Weisz, Bieliński, fotografia 

słowacka.
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Osobnosť Gustava Adolfa Weisza (il.1) je v súčasnosti pomerne málo 
známa. Údaje o jeho živote a tvorbe sa v literatúre nachádzajú len ojedinele. 
Výnimkou je „Slovenský biografický slovník“, vydaný v Martine v roku 
1984, zväzok VI., str. 356, kde je uvedené: Weiss (vl.m.Bielinski) – rezbár 
a pozlacovač. Barón poľského pôvodu. Manželka rodená Westerová, syn 
Gustáv Adolf – rezbár.

Gustav Adolf Weisz je osobnosť, ktorá si zaslúži väčší priestor 
v našich dejinách. Predovšetkým výsledky jeho práce a aktivity jeho syna 
pri finančnej výpomoci svojim rodákom si zaslúžia pozornosť súčasníkov. 
Minulosť Gustava Adolfa Weisza je opradená tajomnom. Narodil sa 
26.2.1838 vo Varšave a zomrel 23.7.1913 v Kežmarku. V rokoch 1861 
- 1862 – v čase posledného poľského povstania proti Rusom, po jeho 
potlačení prišli na Spiš utečenci. Rakúska polícia predviedla v Kežmarku 
jedného muža, ktorý tvrdil, že je synom mešťana Weisza, ale po  predvedení 
jeho otca tento prehlásil, že v ňom syna nepozná. Bol odvedený späť do 
väzenia a zistilo sa, že richtár Kežmarku Stenczel a mestský veliteľ barón 
Wildburg zistili jeho identitu.  Jeho pôvodné meno bolo Bielinsky. Bol 
šľachtického pôvodu a mal titul baróna. Jeho matka – Catharina Freiin von 
Hellern pochádzala pravdepodobne z Drážďan. Meno otca a jeho pôvod 
nie je známy.  Vieme len, že tragicky zahynul vo Visle. Podľa posledných 
výskumov je možné, že meno jeho otca bolo Julian Bieliński, žil v rokoch 
1787 – 1863 a bol generálom.

Údajne v zajatí sa spoznal s človekom menom Weisz, ktorý mu 
poradil, aby utiekol do Kežmarku k jeho otcovi. Svoje pravé meno nikdy 
neprezradil, aby ho ruskí špióni nemohli nájsť. Svoj pôvod neprezradil 
ani svojim deťom. Vysvetľoval to tak:  „Aj tak by som Vám nemohol 
ponúknuť nič z toho, čo Vám podľa pôvodu prináleží, nemá teda zmysel 
na to myslieť.“ Aj napriek tomu sa nevyhol pokusom o jeho opätovné 
zatknutie.  Natrvalo sa usadil v Kežmarku a osvojil si meno Gustav Adolf 
Weisz.  
Gustav Adolf Weisz na nemeckých umeleckých akadémiách vyštudoval 
maliarstvo a sochárstvo. Začiatkom 60. rokov 19. storočia sa usadil  
v  Kežmarku  na Starom trhu č. 24, kde  si vybudoval dielňu.  Mimochodom 
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táto dielňa na základe krátkej správy v Karpathen-Poste z roku 1889, 
ročník 10, číslo 23 sa uvádza ako jedna z 5 pamätihodností mesta, ktorú si 
mohli návštevníci pozrieť v Kežmarku. 

Weisz sa čoskoro  stal známy ako zručný a šikovný remeselník. 
Bol uznávaný pre svoju neobvyklú šikovnosť v rezbárstve, maliarstve 
a kreslení. Bol vynikajúcim spevákom a stal sa aj členom speváckeho 
zboru v Kežmarku. Vypracoval sa na umelca s vycibreným vkusom, 
ktorého diela boli ocenené ďaleko za hranicami Spiša. V roku 1867 sa 
oženil (il. 2) s dcérou klobučníckeho majstra Johanna Daniela Westhera – 
Rosinou (21.9.1843 – 15.3.1909), s ktorou mal štyri deti: Gustava Adolfa1 
(9.10.1867 – 16.6.1933), Paulu (žila v New Yorku, kde aj zomrela ako 
sedemdesiat ročná), Huldu (13.8.1872 – 11.5.1942) a Idu (12.2.1879 – 
29.1.1968). Posledná z detí – Ida mala dcéru Idu, ktorá zomrela 21.5.2001 
vo veku 91 rokov. Posledné roky  života žila so svojim synom a s jeho 
rodinou v Stupave. Aj napriek vysokému veku si pani Ďurčíková 
pospomínala na svojho starého otca aj na niektoré významné udalosti 
z jeho života.

Gustav Adolf Weisz si postupne svoju dielňu rozvinul na Ateliér 
pre umelecké remeslo a fabriku na spracovanie dreva. Tento ateliér mal 
veľký odbyt. Vkus a záujem zákazníkov sa na prelome 19. a 20. storočia 
orientoval na neoklasicistický a neorenesančný nábytok. Jeho diela bolo 
možné obdivovať v panských domoch a grófskych sídlach. Veľa z nich 
sa v minulosti nachádzalo napríklad aj vo vilách v Tatranskej Lomnici, 
v Starom Smokovci, v Dolnom Smokovci. Najvýznamnejšie nábytkové 
kusy ozdobovali napríklad aj interiér grófov na Čákyovskom hrade – 
v Niedzici. Vynikal v drevorezbárskej práci, ako boli napríklad vyrezávané 

1  Gustav Adolf Weisz ml. – umelecký rezbár, ilustrátor, národovec. Chlapec aj so svojimi 
tromi sestrami dostal z rodičovského domu patričné základy vzdelania. V roku 1885 
zmaturoval na lýceu v Kežmarku. V tomto období odchádza G. A. Weisz starší pracovať 
do Ameriky. Po návrate späť do Kežmarku zarobené peniaze investoval do modernizácie  
dielne. Jeho cieľom bolo zaučiť syna do drevorezbárskej práce a neskoršie mu firmu 
ponechať.  
Jeho umelecký talent, zdedený po otcovi, bol neobyčajne veľký,  tak ako aj zmysel pre 
farby. Kreslil, maľoval akvarely a mal talent predovšetkým na dekoráciu. V dielni svojho 
otca sa vyučil v umeleckom rezbárstve a čoskoro prevzal vedenie dielne. Aktívne sa 
zapájal aj do verejného života Kežmarku. Niekoľko rokov bol veliteľom požiarnikov a vo 
všeobecnosti bol váženým mužom.
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oltáre. Rukopis G. A. Weisza nesie  aj renovácia hlavného oltára kostola 
sv. Kríža v Kežmarku, ako aj niektoré bočné oltáre z toho istého kostola 
v roku 1869. V roku 1875 renovoval kazateľnicu a barokový hlavný 
oltár v rímsko-katolíckom kostole v Tvarožnej, v roku 1878 ho poverili 
zameraním a odkreslením Červeného Kláštora, v roku 1889 reštauroval 
oltár a kazateľnicu v hradnej kaplnke v Kežmarku. Je autorom dreveného 
obrazu – epitafu Adolfa von Wildburga, ktorý sa nachádza v hradnej 
kaplnke. Z jeho dielne pochádza aj oltár a modlitebná lavica v Zápoľského 
kaplnke v Spišskom Štvrtku. Reštauroval množstvo gotických oltárov na 
celom Spiši. Pre modrofarbiarov vyrezával vzory do foriem. 

Menej známa je jeho fotografická tvorba. Pri rozširovaní domu na 
Starom trhu č. 24, kde žil a pracoval, si zriadil menší ateliér, ktorý vznikol 
pravdepodobne v 80. rokoch 19. storočia. Bol prvým Kežmarčanom, 
ktorý mal otvorený svoj fotoateliér a taktiež aj prvým fotografom, ktorý 
v Kežmarku pracoval natrvalo. V zbierkach múzea sa nachadzaju štyri 
fotografie z dielne G.A.Weisza. Sú nalepené na kartónových podložkách 
s rozmermi 15,9 x 10,6 cm. Na rube podložky je uvedený ozdobný text: 
Photographie G.A.Weisz Kesmark Vergrösserung bis zur Lebensgrösse 
(il. 3). Na jednej z fotografií (i. 4) je vyobrazený muž w stredných 
rokoch s bradou, sediaci na pníku. Pozadie portrétovaného tvori prírodná 
štylizována scenéria. To isté pozadie sa opakuje aj na ďalšom zábere 
muža s puškou v ruke v patetickej póze (ide o Ladislva Toperczera-
člena streleckého spolku). Na posledných dvoch fotografiách sú členovia 
streleckého spolku-Eduard Kolbenhayer (il. 5) a Michal Kolbenhayer 
(il. 6). V obidvoch prípadoch ide o poprsie, prefotené do oválu. Všetky 
fotografie sú nedatované a pochádzajú pravdepodobne z obdobia rokov 
1870–1880.

Z jeho drevorezbárskej tvorby sa zachovalo niekoľko exponátov aj 
v Múzeu v Kežmarku. Medzi unikáty patrí napríklad fotoalbum s dreveným 
vyrezávaným obalom, ktorý venoval Streleckému spolku v Kežmarku. Tu 
na tomto albume sa zachovalo aj signovanie G.A.Weisza, ktoré je v tvare 
prekrývajúcich sa iniciál písmen  „W A“. 
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Z rôznorodej a jedinečnej tvorby G.A.Weisza sa v súkromnej zbierke 
zachovala napríklad aj unikátna  drevená skriňa v tzv. alpskom štýle 
s maľovaným dverami, na ktorých je ručne maľovaná kytica kvetov 
vo váze v štyroch poliach . Táto skriňa svojim atypickým riešením 
a vypracovaním spĺňala nielen dekoratívnu funkciu, ale zároveň aj praktickú 
ako rozkladacie lôžko – posteľ.  Dokladom precíznej a umeleckej tvorby 
G.A.Weisza sú aj ďalšie zachovalé nábytkové kusy, ako je napríklad hrací 
stolík s náročnou rezbárskou výzdobou na stolovej doske, raritou je aj   
pozoruhodný  písací stolík s hladkou stolovou doskou, ktorá je doplnená 
nadstavcami a priehradkami pyramídovite členenými, ktorý je na špici 
ukončený hodinami. Ďalej je to unikátna sedacia vyrezávaná súprava, rám 
na zrkadlo a iné, ktoré sa nachádzajú v súkromnej zbierke jej syna.  Pre 
tvorbu Weisza je charakteristická bohatá ornamentálna výzdoba, precízne 
vypracovanie detailov, estetický cit pre dotvorenie predmetov.

Na základe údajov, ktoré sa nám zachovali vieme, že na Prvej spišskej 
živnostenskej výstave v Kežmarku v dňoch 12–20.9.1869 jedným 
z vystavovateľov bol aj G. A. Weisz, ktorý vystavoval zo svojej dielne 
drevorezby na písacom stole.

O súkromnom živote Gustava Adolfa  Weisza môžeme povedať, že  
žil veľmi utiahnuto a pohyboval sa len v úzkom okruhu priateľov takých 
významných kežmarských rodín, ako boli Wildburg, Badányi a iní.
Zomrel v roku 1913. S celou svojou rodinou je pochovaný na cintoríne 
v Kežmarku.
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Wywiady 
PhDr. Nora Baráthová
Ida Ďurčíková so synom Doc. Ing. Erichom Geissé

Summary

Gustav Adolf Weisz was a Polish emigrant (left his homeland in 1861). He 

came from a Bieliński noble family. After settling in Kiezmark he studied arts 

(sculpture and painting) at German universities. After the return, he took up 

sculpture. He did renewal works and accomplished several altars for churches 

in Spisz. Most likely in the 80s of the XIXth century he opened a photography 

atelier. Doing that, he became the first professional photographer in Kiezmark. 

His contemporary biography (the most complete one, among the previously 

presented Polish publications) is even more valuable, as Gustav Adolf Weisz left 

very little legacy. The Kiezmark Museum has only four of his photographs. 

Keywords: History of photography, Kiezmark, G.A. Weisz, Bielinski, Slovak 

photography
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1. I. Kiss, G. A.Weisz, b.d.

2. Wyciąg aktu ślubu G. A. Weisza i R. Westher, Kiezmark 5.1.1940 r.
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3. Winieta na rewersie fotografii z atelier G. A. Weisza, b.d.

4. G. A.Weisz, Ladislv Toperczer, b.d.
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5. G. A.Weisz, Edward Kolbehnayer, b.d.

6. G. A. Weisz, Michał Kolbenhayer, b.d.
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Miejskie Archiwum Medialne: zdigitalizowana przeszłość

Urban Media Archive: digital past

Streszczenie

Pojawienie się technologii cyfrowych wpływa na strukturę tworze-
nia i rozpowszechniania się wiedzy historycznej. Technologie te tworzą 
nie tylko nowe narzędzia do badania przeszłości i przedstawiania wyników 
badań historycznych w nowy sposób, lecz również bezpośrednio wpływają 
na same badania, ich metodologię i tematykę oraz zmieniają rozumienie 
odbiorcy. W artykule zaprezentowana zostało lwowskie Centrum Histo-
rii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, które powstało w 2004 roku  
i jest niezależną oraz niekomercyjną organizacją pozarządową. Szczególnie 
zwrócono uwagę na funkcjonujące w nim Miejskie Archiwum Medialne, które 
posiada cyfrowe kopie litografii, pocztówek, fotografii, map, filmów i wideo 
różnych gatunków, a także zapisy audio oraz wywiady.

Słowa kluczowe: Miejskie Archiwum Medialne, historia cyfrowa, bazy 
danych, archiwum

Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej powstało 
w 2004 roku jako niezależna i niekomercyjna organizacja pozarządowa. 

http://dx.doi.org/10.16926/ep.2014.09.06
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Jej założycielem, a także generalnym dyrektorem i prezydentem Rady 
Fundacji, jest dr Harald Binder, który 16 kwietnia 2004 roku podpisał1  
w Wiedniu akt założycielski prywatnej fundacji o nazwie „Centrum histo-
rii i kultury miasta Lwowa”. 

Cele Centrum przedstawione zostały w Statucie Fundacji, który zatwier-
dzony został 9 listopada 2005 roku. Obejmują one:

• „Inicjowanie badań w sferze historii miejskiej Europy Środkowo-
-Wschodniej poprzez finansowanie instytucji naukowo-badawczej.

• Kształtowanie urbanistyki jako gałęzi badań interdyscyplinarnych we 
Lwowie i Europie Środkowo-Wschodniej poprzez współpracę mię-
dzynarodową z innymi instytucjami naukowymi.

• Wspieranie badań historii Lwowa jako centrum wielokulturowej spu-
ścizny poprzez współpracę z istniejącymi instytucjami naukowymi.

• Włączenie się do współczesnego życia kulturalnego Lwowa poprzez 
organizację i wspieranie wydarzeń społecznych.

• Wspieranie wewnętrznego i zewnętrznego przekonania o przynależ-
ności Ukrainy do Europy poprzez badania naukowe i międzynarodo-
wą wymianę kulturalną, wspieranie perspektywy członkostwa Ukra-
iny w Unii Europejskiej.

• Popularyzacja w społeczeństwie wiedzy o złożoności historii Lwowa 
poprzez zbieranie i katalogowanie informacji i dokumentacji, która 
pomoże w ochronie i zachowaniu istotnej części europejskiego Dzie-
dzictwa”2.

W Centrum Historii Miejskiej funkcjonuje Miejskie Archiwum Me-
dialne (MAM), które posiada zdigitalizowane albo stworzone w forma-
tach cyfrowych zbiory wizualne i audiowizualne, przedstawiające miasto 
i życie miejskie Europy Środkowo-Wschodniej XIX–XX wieku. Są one 
swoistą przeciwwagą dla „twardych” dokumentów przechowywanych  

1  Podpisanie dokumentu nastąpiło w wiedeńskiej kawiarni „Café Central”.
2  Statut Fundacji „Centrum historii i kultury miasta Lwowa”, wg: http://www.lvivcenter.
org/pl/mission/, [data dostępu: 10.10.2014 r.]

http://www.lvivcenter.org/pl/mission/
http://www.lvivcenter.org/pl/mission/
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w archiwach i kolekcjach prywatnych. MAM pracuje też z nietradycyj-
nymi danymi i materiałami, które w zależności od treści, pochodzenia 
społecznego lub formy, często nie są wykorzystywane przez historyków. 
Praca naukowo-badawcza i funkcjonowanie archiwum MAM zintegro-
wane są z innymi społecznymi projektami Centrum, takimi jak wystawy, 
wykłady, prezentacje, instalacje, pokazy filmowe czy seminaria naukowe, 
których nagrania także są archiwizowane.

Kolekcja MAM obejmuje cyfrowe kopie litografii, pocztówek, foto-
grafii, map, filmów i wideo różnych gatunków, zapisy audio oraz wywia-
dy. Ta cyfrowa kolekcja składa się zarówno z zasobów Centrum, jak i ze 
zdigitalizowanych zbiorów kolekcji prywatnych, muzeów państwowych, 
bibliotek i archiwów. Wykorzystanie tych materiałów regulowane jest 
przez obowiązujące na Ukrainie przepisy dot. praw autorskich oraz bi-
bliotek i bibliotekarstwa.

MAM uprawia politykę otwartego dostępu i równego prawa do in-
formacji. Popierane jest etyczne wykorzystywanie prywatnych danych  
i szeroki dostęp do dziedzictwa kulturowego. Pracujemy z otwartymi for-
matami zapisu danych i przejrzystymi standardami – przeprowadzamy 
digitalizację, opis w wielu językach, a także jesteśmy skłonni realizować 
rozwiązania cyfrowe z otwartym kodem źródłowym.

Miejskie Archiwum Medialne nie bierze na siebie roli archiwum 
państwowego, raczej stara się być pomostem między profesjonalistami  
a amatorami, zasobem dla publicznych projektów historycznych, pomocą 
dla nauczycieli i wykładowców oraz bazą dla nowych projektów badaw-
czych.  

W strukturze Miejskiego Archiwum Medialnego są następujące głów-
ne projekty:
• Urbanistyczne obrazy
• Wideo o tematyce miejskiej
• Mapy miejskie
• Mo(je) opowieści: historia mówiona i doświadczenie miasta
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Baza danych „Urbanistycznych obrazów” to największy projekt  
w strukturze Miejskiego Archiwum Medialnego, który powstał w celu 
zebrania i opracowania widoków z regionu Europy Środkowo-Wschod-
niej, utrwalonych za pomocą druku (wypukłego, wklęsłego i płaskiego 
– jak litografia, akwaforta, miedzioryt, druk zwojowy itd.), fotografii lub 
ich połączenia w postaci pocztówki (pocztówki, kartki okolicznościowe 
itd.). To kolekcja obrazów miast i miasteczek od końca XVIII wieku. Do 
chwili obecnej w tej kolekcji opublikowano prawie 5000 opisanych obra-
zów cyfrowych, a jeszcze blisko 3 tys. czeka na opracowanie i publikację.  
W ramach projektu prezentowane są 132 miasta i 88 kolekcji zarówno od 
właścicieli prywatnych, jak i z archiwów państwowych, muzeów, zbio-
rów. Najsilniej reprezentowany jest Lwów, którego wizerunków mamy 
ponad 3,5 tys.

Obrazy w bazie podzielone są na kategorie i podkategorie i można 
je odnaleźć za pomocą naszego systemu wyszukiwania. Dla przykładu  
w kategorii „sport” jest 375 obrazów.

Opublikowane wizerunki opisane są zgodnie z międzynarodowy-
mi standardami zawartymi w Dublin Core, Visual Arts Data Service 
(VADS), Technical Advisory Service for Images (TASI) i w  Research 
Libraries Group (RLG). To oznacza, że użytkownicy otrzymują logicznie 
zorganizowaną informację, którą udało się nam uzyskać o poszczegól-
nych wizerunkach czy krajobrazach miast.

„Wideo o tematyce miejskiej” zawiera zbiór niedrukowanych (cyfro-
wych i zdigitalizowanych) materiałów audio-wizualnych i kinowych oraz 
wideo. Kolekcja obejmuje nagrania różnych gatunków filmowych, zapi-
sy dźwiękowe z prywatnych kolekcji i oficjalnych zbiorów archiwalnych 
prezentujących miejskie życie Europy Środkowo-Wschodniej. Kolekcja 
składa się z dysków DVD, filmów szpulowych, kaset, dysków wideo  
i audio, pojedynczych folderów  i nagrań. 

Tylko część materiałów wideo jest dostępna na stronie (blisko 230), 
główna część jest ogólnodostępna w siedzibie Centrum i może z niej sko-

http://vads.ahds.ac.uk/
http://vads.ahds.ac.uk/
http://www.tasi.ac.uk/
http://www.rlg.org/legacy/visguides/
http://www.rlg.org/legacy/visguides/
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rzystać każdy zainteresowany, po uprzednim umówieniu się z koordyna-
torem projektu. 

Struktura kolekcji „Wideo o tematyce miejskiej” Centrum:

• Nagrania dźwiękowe – nagrania głosów znanych mieszkańców miast; 
nagrania seminariów prowadzonych w Centrum; nagrania wykładów; 
audiobooki; wywiady; dźwięki miasta;

• Nagrania muzyczne – uliczna muzyka; dawna muzyka; muzyka na 
żywo i dźwięki  miejscowych klubów; nagrania miejscowych wyko-
nawców;

• Nagrania wideo – nagrania filmów z kolekcji Centralnego Państwo-
wego Kino-foto-fono Archiwum Ukrainy imienia Pszenycznego (Ki-
jów); wideo domowe; nagrania prywatne; prywatne kolekcje wideo; 
współczesne wideo-projekty związane z miastem i kulturą miejską; 
komercyjne wideo turystyczne; nagrania wiadomości/programów  
z miejscowej telewizji.

Obecnie archiwum projektu bardzo aktywnie zapełnia się nagrania-
mi Lwowskiej Państwowej Kompanii Radiowo-Telewizyjnej, których 
najwięcej przechowywanych jest na taśmach 16 mm. W chwili obecnej 
digitalizujemy 1969 rok – od 1959 do 1969 roku zdigitalizowano ponad 
5 tys. filmów i programów telewizyjnych. W sumie pojemność projektu 
stanowi 8 terabajtów. 

Opisy materiałów wideo realizowane są również zgodnie z wyznaczo-
nymi kategoriami opisowymi, co ułatwia dalsze wyszukiwanie i wykorzy-
stanie materiałów. 

Następny projekt – „Mapy miejskie” stworzony został w celu publika-
cji i opracowania cyfrowych kopii planów miast z regionu Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Jest tu zebranych ponad 160 map – od 1635 po 1992 
rok. 

Projekt daje dostęp do kolekcji materiałów kartograficznych z prywat-
nych kolekcji, archiwów i bibliotek. Projekt „Mapy miejskie” powiązany jest  
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z innymi projektami, wchodzącymi do Miejskiego Archiwum Medial-
nego. Dla przykładu – powiązanie fotografii z mapami z konkretnych 
czasów w połączeniu z historycznymi opisami otwiera nowe możliwości 
dla badań i poznawania historii miasta. Także w tym roku udało nam się 
nałożyć stare mapy Lwowa na współczesną mapę google, co przyniosło 
bardzo interesujący rezultat.

„Najmłodszy” projekt w strukturze Archiwum – to „Mo(je) opowieści: 
historia mówiona i doświadczenie miasta”. Jest to archiwum wywiadów 
pogłębionych, zebranych w ramach różnych projektów badawczych reali-
zowanych w Centrum Historii Miejskiej. Celem tego zbioru jest zachowa-
nie i udostępnienie badaczom i wszystkim zainteresowanym wspomnień 
i przemyśleń mieszkańców Lwowa, a także popularyzacja tych źródeł  
w celu ich wykorzystania do nauki historii miejskiej zarówno Lwowa, 
jak i innych miast regionu. Projekt jest też ukierunkowany na stworzenie 
zasobów cyfrowych dla osób zainteresowanych różnymi aspektami co-
dziennego życia miasta i tych, które pracują z historią mówioną i informa-
cjami otrzymanymi w wywiadach pogłębionych.

Oprócz tych czterech stale działających kolekcji w ramach Centrum 
Historii Miejskiej działają różne projekty badawcze, obejmujące materia-
ły foto, wideo, mapy oraz wywiady. Główne z nich to projekt badawczy 
historii Śniatynia „Miasteczka i ich rozsiane kolekcje” (dr Olga Linkie-
wicz, Instytut Historii PAN), którego celem jest zebranie materiałów wi-
zualnych dotyczących Śniatynia i historii jego dawnych mieszkańców. 
Także bardzo interesujący projekt „Industrializacja i krajobraz miejski 
Przemysłowego Południa Imperium Rosyjskiego”, który bada, jak indu-
strializacja zmienia obrazy miast Przemysłowego Południa i jak te zmiany 
wpływają na reprezentację i znaczenie miejskiego krajobrazu w źródłach 
ikonograficznych. 
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Summary

The emergence of digital technology affects the structure of production and 

popularization of  history knowledge. The new technologies do not only create 

new tools to make research and present the results, but also they directly influ-

ence the research itself (methodology, subjects). Digital technologies change 

recipient’s understanding. The author presents the Center for Urban History of 

East Central Europe. It was established in 2005 in Lviv, Ukraine and it is a non-

-commercial, non-governmental organization. The author noted the Urban Media 

Archive (operating within the Center) which holds digital copies of lithographs, 

postcards, photographs, maps, movies and videos of various kinds, as well as 

audio recordings and interviews. 

Keywords: Urban Media Archive, digital history, database, media archive 
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Polskie prototypowe aparaty fotograficzne w zbiorach 
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

The prototypes of Polish photographic cameras  
in the collection of Museum of the History of Photography  

in Krakow

Streszczenie

W artykule zostały omówione konstrukcje prototypowe aparatów fotogra-
ficznych, które powstały w Warszawskich Zakładach Fotooptycznych w latach 
50/60-tych XX wieku. Znajdują się one obecnie w zbiorach Muzeum Historii 
Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, gdzie wraz z egzemplarzami 
seryjnymi wchodzą w skład kolekcji polskiego sprzętu fotograficznego. Na wstę-
pie pracy przedstawiono historię powstania prawdziwego unikatu w tej kolekcji 
– pierwszego egzemplarza aparatu, który został zmontowany po II wojnie świa-
towej w Polsce, noszącego nazwę Start I.  

W dalszej części przedstawiono prototypy lustrzanki dwuobiektywowej Start 
(wersja III), dwóch wersji aparatu małoobrazkowego Zefir, obiektywu Kobar sta-
nowiącego element aparatu Feniks I A oraz nie wdrożoną do produkcji seryjnej 
makietę aparatu Druh Nowy. 

Słowa kluczowe: dawne aparaty fotograficzne, konstrukcje prototypowe, 
kolekcja  
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W działającym w Krakowie Muzeum Historii Fotografii im. Walerego 
Rzewuskiego znajduje się licząca kilkadziesiąt sztuk kolekcja polskiego 
sprzętu fotograficznego. Na szczególne wyróżnienie zasługują tutaj eg-
zemplarze prototypowe i studialne aparatów fotograficznych  opracowa-
ne po II wojnie światowej w Warszawskich Zakładach Fotooptycznych, 
zarówno te, które weszły do produkcji seryjnej jak i te, które przetrwały 
jedynie w formie prototypów. 

Historia tej kolekcji zaczyna się w latach 90-tych kiedy Muzeum Hi-
storii Fotografii zapragnęło otworzyć wystawę polskiego sprzętu fotogra-
ficznego i zwróciło się z prośbą o współpracę do działającej w Warszawie 
firmy – Optomechanika Krokus będącej sukcesorem WZFO. Niestety  
w tym momencie firma przeżywająca kryzys  była już na etapie likwi-
dacji. Jednak pokłosiem tego kontaktu była propozycja złożona przez li-
kwidatora zakładów przekazania do MHF części zalegającego w warsz-
tatach firmy sprzętu fotograficznego. W kilka tygodni później przedmioty 
te trafiły do Muzeum. Po bliższych oględzinach darowizny stwierdziłem, 
że znajdują się tam zupełnie niespodziewanie – egzemplarze absolutnie 
unikalnego sprzętu. Był tam między innymi rozłożony na części aparat  
z tabliczką START I, aparat Start z wygrawerowanym na oprawie obiekty-
wu napisem PROTOTYP III,  drewniana makieta z napisem Druh Nowy, 
czy  też obiektyw Kobar. Okazało się tym samym, że do naszych czasów 
przetrwały ślady działalności zakładów sięgające samych jej początków. 
W kilka lat później autor wystąpienia miał przyjemność przeprowadzenia 
rozmowy z konstruktorami z WZFO Januszem Jirowcem i Stefanem Sur-
dym. W czasie tego kilkugodzinnego spotkania, które odbyło się w war-
szawskim mieszkaniu pana Jirowca, Stefan Surdy przekazał do zbiorów 
MHF dwa egzemplarze prototypowe aparatu Zefir.

Jednak otwarte zostaje pytanie, dlaczego te aparaty są tak ważne  
w całym zbiorze muzealnym. W odpowiedzi trzeba cofnąć się kilkadzie-
siąt lat wstecz do momentu, kiedy po zakończeniu II wojny światowej 
tworzono niemal od podstaw polski  przemysł fotooptyczny. Dopie-
ro decyzja premiera Bolesława Bieruta, powołującą do życia z dniem 
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1.01.1952 roku Warszawskie Zakłady Kinotechniczne, zapoczątkowała 
jego istnienie. WZK przejęły jako swą siedzibę zrujnowany  budynek przy 
ul. Jedwabniczej 2 w Warszawie i miały podlegać prezesowi Centralnego 
Urzędu Kinematografii1.  W pierwotnym zamyśle władz zakład miał zająć 
się produkcją sprzętu kinematograficznego w ramach tworzonego „mia-
steczka filmowego”, które tworzyła Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, 
Polska Kronika Filmowa oraz Centralne Archiwum Filmów działające  
w pobliżu przy ulicy Chełmskiej. Silna konkurencja ośrodka filmowego  
w Łodzi, w którym od 1945 roku działały Łódzkie Zakłady Kinotechnicz-
ne – główny dostawca sprzętu dla polskich kin, spowodowała, że zmie-
niono plany dotyczące tworzonych w Warszawie zakładów. Na przełomie 
1952 i 1953  roku przeniesiono firmę do Ministerstwa Przemysłu Ma-
szynowego i wkrótce zmieniono nazwę na Warszawskie Zakłady Foto-
-Optyczne. Od tej pory miały się one zająć produkcją aparatów i sprzętu 
fotograficznego. 

Wkrótce po przebranżowieniu w zakładach podjęto decyzję o opracowa-
niu własnych konstrukcji aparatu fotograficznego i powiększalnika wraz 
z maskownicą.

Po przeanalizowaniu różnych konstrukcji zdecydowano, że będzie 
to lustrzanka dwuobiektywowa na błonę zwojową 120 o formacie klatki  
6 x 6 cm, powiększalnik o  formacie negatywu 6 x 9 cm oraz maskownica 
o maksymalnym formacie papieru 30 x 40 cm. 

Powołany do tego zadania zespół konstruktorów, którymi kierował 
mgr inż. Tadeusz Lisowski, opracował lustrzankę dwuobiektywową, której  
w trakcie projektowania nadawano różne nazwy np. Wisła, Jubilat, Ma-
zur, aby w końcu pozostać przy nazwie Start I (il. 1).  Więcej szczegółów 
dostarcza  opublikowany 1 kwietnia 1954 roku w „Dzienniku Polskim” 
reportaż Tadeusza Steca zatytułowany „Start I” znaczy ruszamy!2.Można 
tam przeczytać, że prace nad projektowaniem i konstruowaniem prototy-

1 Przemysł optyczny w Polsce, red. Zbigniew Osten, Wydawnictwo Przemysłu 
Maszynowego „WEMA”, Warszawa 1971,  s. 277–279.
2 Tadeusz Stec, „Start I” znaczy – ruszamy, „Dziennik Polski” 1954, nr 78,  
s. 1, 4.
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pu pierwszego aparatu fotograficznego rozpoczęły się w marcu 1953 roku. 
Pierwszy etap prac  koncepcyjnych pozwolił na wybór najbardziej pasu-
jącej do wstępnych założeń konstrukcji aparatu – czyli lustrzanki dwu-
obiektywowej o podobnej charakterystyce jak niemiecki aparat Reflekta 
czy radziecki Lubitel. Założenia wstępnego projektu zostały ocenione 
przez specjalną, zewnętrzną komisję, która zatwierdziła go do realizacji. 
Sporządzenie dokumentacji technicznej przez inżynierów Lisowskiego  
i Jirowca  oraz wykonanie 200 elementów  aparatu trwały do grudnia 
1953 roku (il. 2). W niedzielę 27 grudnia 1953 roku rozpoczęto ostateczny 
montaż pierwszego prototypu, który trwał kilkanaście godzin, a do końca 
grudnia zmontowano pierwsze pięć sztuk aparatu Start I.  

Wszystko wskazuje na to, że przechowywany w Muzeum Start  
I jest  tym pierwszym egzemplarzem – wytworzonym metodami zupełnie 
rzemieślniczymi. Potwierdzają to zachowane  grawerunki na oprawach 
obiektywów. Na obiektywie celowniczym umieszczono napisy: FAF Euk-
tar 1: 3,5 f = 75 mm 100003; a na obiektywie zdjęciowym: FAF Euktar 
1: 4 f = 75 mm 100001. Ponieważ numer seryjny obiektywu zdjęciowego  
kończy się  cyfrą 1 można nabrać pewności, że chodzi właśnie o ten hi-
storyczny aparat. Użyty natomiast skrót FAF – można próbować rozszy-
frować jako Fabryka Aparatów Fotograficznych jako nieoficjalnej nazwy 
zakładów używanej zanim przyjął się skrót WZFO (il. 3).

 
Wracając do historii WZFO wiadomo z opublikowanego w czasopi-

śmie  „Fotografia” (1962, nr 5) artykułu pt. 10 lat autorstwa Stefana Le-
siaka3, że w 1954 roku wyprodukowano próbną serię aparatów pod nazwą 
Start (bez cyfry 1) w ilości 100 sztuk. Aparaty te o nieco zmienionych 
szczegółach wykończenia, między innymi o ozdobnym pokryciu lakier-
niczym, zmienionej okleinie korpusu, wypukłej tabliczce na czołówce ze 
stylizowanym na odręczny – napisem Start,  oraz zupełnie innym grawe-
runku na oprawach  obiektywów. Taki odmieniony wygląd otrzymał już 
kolejny aparat fotograficzny z  kolekcji MHF  – posiadający wygrawero-
wany na oprawie obiektywu zdjęciowego napis: WZFO PROTOTYP III 

3  Stefan Lesiak, 10 lat, „Fotografia” 1962, nr 5, s. 124.
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(il. 4). Bardzo intrygujące są również napisy na oprawie obiektywu celow-
niczego: WZK 1:3,5/75  53426.  O ile napis na obiektywie zdjęciowym 
sugeruje, że mamy do czynienia z trzecim wariantem prototypu wersji 
seryjnej, to napis WZK na obiektywie celowniczym trzeba rozumieć jako 
skrót nie funkcjonującej już w tym czasie nazwy Warszawskie Zakłady 
Kinotechniczne. Wyjaśnieniem jest zapewne użycie obiektywów wypro-
dukowanych w 1953 roku (co może sugerować numer seryjny zaczynają-
cy się od cyfr 53) gdy nowa nazwa zakładu jeszcze się nie przyjęła. 

 
Jeżeli chodzi o drewnianą makietę aparatu Druh nowy datowaną  

w przybliżeniu na lata 1960–1964, nie natrafiłem na żadne dane dotyczące 
tego wyrobu (il. 5). Jest to makieta aparatu fotograficznego, który miał za-
pewne zastąpić produkowany od 1957 roku aparat Druh (Druh Synchro), 
jednak nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej. O tym, że miała to być ja-
kaś zupełnie nowa konstrukcja może świadczyć napis wykonany czarnym 
lakierem na czołówce aparatu: AMIKAR f = 75, co było zapewne nazwą 
nieznanego typu obiektywu. Warto podkreślić, że kształt makiety nawią-
zuje do rozwiązań zastosowanych później w serii aparatów Ami  (Ami 2, 
Ami 66).

Stosunkowo niewiele informacji można znaleźć o obiektywie Kobar 
2,8/45. Na jedyną wzmiankę natrafiłem w  publikacji Przemysł optyczny 
w Polsce4. Znajduje się tam  informacja, że Kobary miały  być  wykorzy-
stane w aparatach fotograficznych  Fenix Ia lub IIa, które nigdy nie we-
szły do produkcji seryjnej. Autorzy określili opisywaną konstrukcję – jako 
„obiektywy wysokiej klasy”. Przyglądając się bliżej przechowywanemu 
w magazynach muzealnych obiektywowi o obudowie z polerowanego 
aluminium (o bocznych powierzchniach pokrytych czarnym lakierem)  
widzimy, że zastosowana migawka ma następujące nastawienia: od 1/10 
do 1/250 sekundy, a irysowa przysłona ma zakres od 1:2,8 do 1:22. Na 
przednim pierścieniu pokrytym czarnym lakierem są wygrawerowane na-
pisy: Kobar 1 :2,8/45 (nr seryjny) 000007 P WZFO (il. 6). Także tutaj 
pojawia się niski numer seryjny, podobnie jak w opisywanym aparacie 
4  Przemysł optyczny w Polsce, red. Zbigniew Osten, Wydawnictwo Przemysłu 
Maszynowego „WEMA”, Warszawa 1971,  s. 292.
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Start I, co wskazuje, że mamy do czynienia z egzemplarzem wzorcowym.  
Niestety jak do tej pory nie są znane losy wytworzonych w latach 60-tych 
prototypów zmodernizowanych aparatów Fenix, w których mógł być wy-
korzystany ten obiektyw.

Szukając informacji o następnych prototypach trzeba przenieść się 
do roku 1966. W kwietniowym numerze „Życia Warszawy” można prze-
czytać artykuł Henryka Chądzyńskiego: Zefir w opałach5 zawierający 
interesujące nas informacje: „Najnowszy przebój Warszawskich Zakła-
dów Fotooptycznych. Aparat fotograficzny „Zefir”. Nie ma go jeszcze  
w sklepach ani nawet w prospektach reklamowych. Na jego temat nie 
było dotąd żadnej wzmianki w prasie. Jeden z pierwszych egzemplarzy 
oglądam w  gabinecie głównego konstruktora zakładu. Gospodarz mgr 
inż. Stefan Surdy oraz główny technolog mgr inż. Jan Daktera pokazują 
mi prototyp i przedstawiają jego walory.”  Po kilku zdaniach entuzjazm 
– który mógł się pojawić u czytelnika – zostaje zgaszony: „Na pytanie, 
kiedy można się spodziewać nowego aparatu fotograficznego w sklepach 
i jaka będzie jego cena, główny konstruktor i główny technolog odpo-
wiedzieli zgodnie: „Nie wiemy”. Przygotowano co prawda część doku-
mentacji technologicznej, prace nad wprowadzeniem do produkcji były 
już poważnie zaawansowane, gdy nagle powiedziano: stop! Okazało się, 
że aparat byłby za drogi i nie mógłby konkurować ze stosunkowo tanimi 
aparatami tej klasy produkcji zagranicznej. Cena zaproponowana przez 
handel była o 100 zł niższa od kosztów produkcji.”      

Jak pokazały następne miesiące i lata aparat Zefir rzeczywiście nie 
wszedł do seryjnej produkcji w WZFO. Warto zwrócić uwagę na jego 
wygląd, o niezwykle prostej formie zbliżonej do prostopadłościanu, cha-
rakterystycznej dla wielu aparatów z lat 60. XX wieku. Korpus odlewany 
ze stopów lekkich miał wytłoczoną z blachy i pokrytą matowym chro-
mem  górną nakładkę z  wbudowanym weń celownikiem lunetkowym 
sprzężonym z dalmierzem. Podarowane Muzeum przez Stefana Surdego  
dwa prototypy tego aparatu różnią się kilkoma szczegółami. Najważniej-
5  Henryk Chądzyński , „Zefir” w opałach, „Życie Warszawy” 1966, nr 102, s. 3.
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sza z różnic dotyczy zastosowanej optyki.  Pierwszy aparat wyposażony 
był w obiektyw Emitar 3,5/45, a drugi w jaśniejszy obiektyw Domiplan 
2,8/45 pochodzący  z wytwórni Meyer – Optik z Görlitz (il. 7 i il. 8). 
Jak wynikało z rozmowy z głównym konstruktorem, zakładano, że Zefir  
z Domiplanem miał być produkowany w kooperacji z przemysłem 
wschodnich Niemiec (NRD). Wersja z Emitarem posiadała oryginalnie 
zaprojektowane zamknięcie tylnej ścianki, którą  otwierało się za naci-
śnięciem dwudzielnej chromowanej płytki. 

Warto przypomnieć, że w latach 60. zdecydowano, iż produkcja apa-
ratów fotograficznych będzie kontynuowana jedynie w dużych zakładach 
mieszczących się w ZSRR i NRD. Stąd ograniczano, a następnie zaprze-
stano produkcji tego asortymentu wyrobów zarówno w czechosłowackich 
zakładach MEOPTA, jak i Polsce. Dlatego w następnych latach nie poja-
wiały się u nas żadne nowe konstrukcje aparatów, a ostatni egzemplarz 
nieco zmodernizowanej w latach 70. lustrzanki dwuobiektywowej Start  
w wersji 66S został wyprodukowany w 1982 roku (il. 9).

Kończąc chciałbym przypomnieć, że polskie aparaty fotograficzne, 
wliczając w to konstrukcje prototypowe, były prezentowane na kilku or-
ganizowanych w MHF wystawach czasowych, a ostatnio można je oglą-
dać na wystawie stałej noszącej tytuł Z dziejów fotografii.
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Summary

The article gives an insight into the prototype camera constructions 

that came into being in the Warsaw Photo-Optical Works or WZFO (Warsza-

wskie Zakłady Fotooptyczne) in the fifties and sixties of the twentieth century.  

They are now in the collection of the Walery Rzewuski Museum of the History 

of Photography in Krakow, where together with cameras produced at the fac-

tory - are the presentation of the Polish collection of photographic equipment.   

At the outset, the paper presents the story of the creation of a truly unique 

design in this collection - the first copy of the camera which was made after 

World War II in Poland, and known as the Start I. Subsequently presented are 

prototypes of twin-lens reflex camera “Start” ver. III, two prototypes of small 

format camera “Zefir”, “Kobar” lens - that is part of the “Fenix I A” camera  

and finally, not implemented for mass production model of the camera “Druh 

Nowy”.

 

Keywords: vintage photographic cameras, prototype constructions, collection  
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1. Grupa inżynierów WZFO. Po środku siedzi Feliks Sujkowski, po lewej (w okularach) 
Stefan Surdy, a po prawej Janusz Jirowec

2. Inż. Janusz Jirowec - jeden z konstruktorów aparatu Start
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3. Pierwszy egzemplarz wyprodukowanego w WZFO aparatu Start I

4. Prototyp (wersja III) aparatu fotograficznego Start



139

Polskie prototypowe aparaty fotograficzne w zbiorach …

5. Makieta aparatu fotograficznego Druh Nowy

6. Obiektyw Kobar 2,8/45
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7. Prototyp aparatu fotograficznego Zefir (wersja z obiektywem Emitar)

8. Prototyp aparatu fotograficznego Zefir (wersja z obiektywem Domiplan)
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9. Linia montażowa aparatu Start 
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Streszczenie
 
We wstępnej części referatu autor informuje, że powodem jego napisania są 

trzy ważne rocznice jubileuszowe: 45-lecie powstania Wydziału Grafiki, 30-lecie 
Katedry Fotografii na tym Wydziale oraz 195 lat istnienia krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Stwierdza on potrzebę refleksji historycznej dla określenia pla-
nów rozwoju Katedry w przyszłości, według znanej tezy – historia est magistra 
vitae... et artis. Następnie opisane są w zarysie niezwykłe okoliczności powołania 
tej jednostki przez Senat ASP w roku akademickim 1982/83 w wyniku powszech-
nych strajków na polskich uczelniach podczas stanu wojennego w Polsce. W głów-
nej części referatu przedstawiona jest pierwotna struktura nowej katedry z cztere-
ma specjalistycznymi pracowniami, szereg nowych problemów programowo-dy-
daktycznych, organizacyjnych i naukowych. Omówione są również kolejne etapy 
rozwoju Katedry Fotografii, która po piętnastu latach aktywnej działalności edu-
kacyjnej została przemianowana w 1995 r. na Katedrę Fotografii i Intermediów, 
co wyznaczyło jej drugi etap działania, dający jej nowe możliwości rozwojowe 
oraz stabilizowania fotografii, jako dyscypliny autonomicznej w Akademii Sztuk 
Pięknych. Opisane są też dokonania i osiągnięcia jednostki, jak np. organizowanie 
krajowych seminariów, wielu wystaw studentów i pedagogów w kraju i za grani-
cą, uczestnictwo w międzynarodowych konkursach z licznymi prestiżowymi na-
grodami, własne wydawnictwa, inwestycje w nowoczesny sprzęt, uzyskanie stop-

http://dx.doi.org/10.16926/ep.2014.09.08
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ni i tytułów naukowych, a przede wszystkim stworzenie studentom możliwości 
zrealizowania kilkudziesięciu prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich. 
W wyniku częściowej reorganizacji wydziału w strukturę Katedry włączona zo-
stała Pracownia Filmu Animowanego – aktualnie, od 2011 roku oficjalna nazwa 
jednostki dydaktycznej brzmi: Katedra Filmu Animowanego, Fotografii i Me-
diów Cyfrowych. W tej części referatu przedstawione są wszystkie pięć pracowni 
z ich ważniejszymi szczegółami rozwoju autorskich programów nauczania wraz  
z prowadzącymi je artystami pedagogami. W zakończeniu autor, który jest ini-
cjatorem utworzenia Katedry Fotografii na Wydziale Grafiki, przedstawia kilka 
swoich uwag i refleksji dotyczących przeszłości, teraźniejszości oraz propozycji 
na przyszłość w zakresie edukacji fotografii. 

Słowa kluczowe: ASP w Krakowie, Wydział Grafiki ASP, 3 pracownie foto-
grafii ASP, Zbigniew Zegan

Wydział Grafiki obchodził w ubiegłym roku akademickim 45-lecie, 
Katedra Fotografii swoje 30-lecie, a krakowska ASP 195-lecie swego ist-
nienia. Okazałe rocznice, jubileusze zachęcają do refleksji historycznej, 
do spojrzenia przypominającego, skąd przyszliśmy, co zrobiliśmy i jaką 
drogą zmierzamy w przyszłość, bowiem historia est magistra vitae...  
et artis.

Dla dzisiejszych studentów i większości pedagogów w Akademii jest 
czymś oczywistym i normalnym istnienie nauczania fotografii na prawach 
i zasadach autonomicznych, równych rysunkowi, grafice, malarstwu czy 
rzeźbie. Chociaż nie wszyscy mieli możliwość głębszego poznania wła-
snych tradycji fotografii, jej rodzajów, specjalności, ich specyfiki i środ-
ków wyrazowych, które uprawniają fotografię do pełnej autonomii, jako 
„młodszą” dyscyplinę obrazowania i ekspresji. Przed 30 laty powyższe 
zagadnienia związane z edukacją fotografii na akademiach w Polsce nie 
były tak oczywiste i rozumiane – po prostu nie było takiej możliwości.

Idea utworzenia Katedry Fotografii w krakowskiej ASP zrodziła się  
z początkiem lat 80, gdy na wszystkich polskich uczelniach w ramach 
ruchu społecznego „Solidarności” trwały gorące dyskusje nad konieczno-



145

Katedra Fotografii ASP w Krakowie po 30 latach (1983–2013)

ścią zmian programowych i strukturalnych. Formułowane był postulaty 
i projekty tych zmian oraz dochodziło do strajków okupacyjnych całych 
wspólnot akademickich – pedagogów i studentów. W konsekwencji po-
stulatów programowych w naszej uczelni Senat ASP w listopadzie 1982 r. 
podczas stanu wojennego podjął decyzję o utworzeniu Katedry Fotografii 
na Wydziale Grafiki, według mojej propozycji.

O problemach z utworzeniem Katedry Fotografii w Akademii Sztuk 
Pięknych świadczył wynik głosowania senatorów – 13 głosów „za”, 10 
„przeciw”.

W następstwie tej decyzji pierwszy wówczas elekcyjny Rektor – prof. 
Włodzimierz Kunz powołał katedrę, łącząc były Międzywydziałowy Za-
kład Fotografiki ASP i Pracownię Fotograficzną WG w strukturze Wy-
działu. 

 Katedra Fotografii zainaugurowała działalności na Wydziale Grafiki 
4 stycznia 1983 r. z udziałem ówczesnego Dziekana WG – prof. Witol-
da Skulicza. Zgodnie z przyjętym przez Senat projektem nowa jednostka 
składała się z czterech pracowni: 1. Podstaw Fotografii, 2. Technik Fo-
tograficznych, 3. Fotografii, 4. Obrazowania Elektronicznego (wakat), 
których kadrę dydaktyczną stanowili: st. wykł. Jerzy Werner, st. asyst. 
Józefina Bransch-Walczak, asyst. Agnieszka Jemielity, st. wykł. Zbigniew 
Łagocki, adi. Zbigniew Zegan, wykł. Krzysztof Rzepecki. Nowo utwo-
rzona Katedra stała się w ten sposób pierwszą i przez dłuższy czas jedyną 
tego rodzaju placówką naukowo-dydaktyczną na polskich uczelniach ar-
tystycznych. 

 W ciągu 30 lat nieduży, siedmioosobowy zespół wykładowców fo-
tografii stale zdobywał nowe doświadczenia, modyfikując programy na-
uczania, systemy zadań dydaktycznych i stopniowo unowocześniając wy-
posażenie warsztatowe niezbędne do prowadzenia zajęć ze studentami,  
o coraz to nowszą profesjonalną aparaturą. Aby osiągać powyższe cele, 
prowadzone były przez wykładowców prace badawczo-artystyczne – wła-
sne i statutowe, finansowane przez Komitet Badań Naukowych. W swoim 
długim okresie istnienia miała Katedra swoje i swoich pracowników osią-
gnięcia – zdobywanie nowych stopni i tytułów naukowych, uruchomie-
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nie dzięki funduszom z KBN, od lat wakującej Pracowni Obrazowania 
Elektronicznego (prof. Krzysztof Kiwerski, 1995) i własne wydawnictwa,  
takie jak pierwszy (próbny) numer 1/97 Zeszytów Naukowo-Artystycz-
nych Wydziału Grafiki PHOTOGRAPHICA pod redakcją Zbigniewa Ze-
gana, podręcznik Kształtowanie obrazu w fotografii na podłożach niety-
powych autorstwa Józefiny Bransch-Walczak i Agnieszki Jemielity (KBN, 
1998) oraz wiele wystaw w kraju i za granicą, stypendia, nagrody, sympozja  
z publikacją referatów i artykułów na temat fotografii, warsztaty z udzia-
łem znanych fotografów i firm zagranicznych, „wizytujących profesorów” 
z Belgii, Kanady, USA, Słowenii. W ostatnich latach do Katedry trafia 
wielu studentów zagranicznych – z Niemiec, Francji, Anglii, Hiszpanii, 
Portugalii, Słowacji, Czech, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Mołdawii, 
Turcji – w ramach europejskich programów „Erasmus” i „Ceepus” oraz 
jako stypendyści lub stażyści rządu polskiego z Białorusi i Rosji. 

 Wiele było spektakularnych wydarzeń, które odbiły się szerokim 
echem poza uczelnią i także poza krajem. Jednymi z pierwszych wyda-
rzeń, które później okazały się ważne dla rozwoju edukacji fotograficz-
nej w Polsce, było zorganizowanie dwóch Krajowych Seminariów Wy-
kładowców Fotografii w Uczelniach Plastycznych1. Wśród innych, które 
miały charakter edukacyjnych imprez artystycznych, należy wymienić 
pierwsze w kraju otwarte Warsztaty Fotografii Cyfrowe pn. „Poszerza-
nie wyobraźni”, przeprowadzone w Galerii ZPAP w Krakowie przez 

1  I Krajowe Seminarium Wykładowców Fotografii zorganizowane w ramach MZF ASP 
w 1979 r. odbyło się w Krakowie z udziałem zaproszonych przedstawicieli Departamentu 
Szkolnictwa Artystycznego MKiS i RWSA (mgr Kazimierz Badora) i Komisji Artystycznej 
ZG ZPAF (art. fot. Jerzy Lewczyński). Miało ono na celu prezentację programów 
nauczania fotografii w sześciu uczelniach plastycznych, wymianę doświadczeń 
dydaktycznych, utworzenie i integrację międzyuczelnianego środowiska wykładowców 
oraz zapoczątkowanie procesu zmiany statusu nauczania fotografii, jako autonomicznego 
przedmiotu kierunkowego z możliwością dyplomowania. II Krajowe Seminarium miało 
miejsce w Zakopanem w Domu Plenerowym ASP na Harendzie w 1989 r. i skupione było 
na zebraniu i opracowaniu szczegółowych danych (Zbigniew Zegan) od wykładowców 
fotografii z polskich uczelni artystycznych do „Europejskiego Przeglądu – KSIĘGA 
ADRESOWA EDUKACJI  FOTOGRAFICZNEJ – Photolink International”, pod redakcją 
dr. Iana R. Smitha (Salisbury College of Art  and Design, Salisbury, Anglia), wydanej przez 
Biuro Programu UE Erasmus i firmę Kodak, 1990). Publikacja  ta ułatwiła nawiązanie 
bezpośrednich kontaktów między uczelniami w ramach programów integracyjnych  UE 
(Tempus, Erasmus i CEEPUS).
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znanego polsko-amerykańskiego artystę fotografa Ryszarda Horowitza, 
grafika komputerowego Roberta Bowena oraz Raymonda DeMoulina, 
fotografa i wiceprezydenta firmy Kodak (1992). Również otwarty cha-
rakter dla środowiska krakowskiego miały warsztaty promocyjne fotogra-
fii natychmiastowej firmy Polaroid z Anglii, przeprowadzone w uczelni 
przez fotografa Davida Blazarda, eksperta w tej niezwykłej, specyficz-
nej technologii (1994). Można do tego rodzaju wydarzeń też zaliczyć 
zrealizowanie w ramach Festiwalu 9 Europejskich Miast Kultury 2000,  
w drodze międzynarodowego konkursu projektów, serii sześciu wystaw 
studentów i pedagogów z dwóch katedr fotografii – krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych oraz Wydziału Filmowego i Telewizyjnego (FAMU) 
Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze – zatytułowaną Kraków w Pra-
dze 2000 – Praga 2000 w Krakowie, (kurator Zbigniew Zegan), pokaza-
nych później w Bratysławie. Innym wydarzeniem, był pierwszy dyplom  
w zakresie fotografii, zrealizowany środkami multimedialnymi przez 
Annę Morlinghaus (Niemcy) w Pracowni II, pod kierunkiem st. wykł. 
dr. Zbigniewa Zegana. Praca ta uzyskała w 2004 roku najwyższe oceny 
i medal Rektora ASP wraz z zaproszeniem do ogólnopolskiej wystawy 
(Muzeum Plakatu w Warszawie) oraz nominacją do Konkursu o Nagrodę 
Prezydenta RP na najlepszy dyplom ukończenia studiów w zakresie sztuk 
pięknych i projektowych. Oznacza to, że krakowską ASP reprezentowa-
ła na zewnątrz, jakby symbolicznie, po raz pierwszy fotografia – a więc 
praca dyplomowa w dyscyplinie artystycznej, która dopiero niedawno 
ugruntowała swoją autonomiczną pozycję wśród nauczanych w akade-
miach „sztukach pięknych i projektowych”.

 Studenci z Pracowni I, prowadzonej przez dr hab. Agatę Pankiewicz, 
uzyskiwali nagrody w wielu międzynarodowych konkursach fotografii,  
w tym w programach dla studentów i absolwentów2. 

2  Na przykład: Nagroda Epsona – „Najlepsze prace wybrane roku 2005” na 
Międzynarodowych Targach Sztuki „Art Cologne”; główną nagrodę na Międzynarodowym 
Festiwalu Fotografii – „Fabryka Szkół” w Łodzi – w 2007 i w 2009 roku; w 2009 roku 
dwie studentki z tej Pracowni odniosły sukces, kwalifikując się do finału światowego 
konkursu Sony World Photography Awards – Student Focus w Londynie; w 2011 
roku Aneta Jeleń uzyskała główną nagrodę w kategorii „Shots” w Konkursie Młodych 
Fotografów w Londynie; w 2012 roku w Galerii Tate Modern w Londynie odbył się pokaz 
dyplomowych filmów – m.in. Agnieszki Polskiej (dyplom 2010 r.); w roku 2013 studentka 
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 Zespół pedagogów-artystów fotografów był chętnie przyjmowany  
i dobrze oceniany w licznych kontaktach krajowych i zagranicznych, co 
potwierdzały częste zaproszenia do prezentacji oryginalnych krakowskich 
osiągnięć dydaktycznych na międzynarodowych konfrontacjach uczelni 
artystycznych z nauczaniem fotografii, np. w Łodzi (MFF, ASP), Pozna-
niu (ASP – MWF „Profile” w Skokach), Opawie (Instytut Twórczej Foto-
grafii ŚU), Bratysławie (ASP, MFB) oraz w Kolonii (Photokina).

 Od czasu utworzenia Katedry Fotografii jej rozwój dokonywał się 
nie tylko w zakresie programowym, lecz także wskutek różnego rodza-
ju zmian w przepisach, w technologii i pod wpływem naturalnego biegu 
czasu, musiały następować zmiany organizacyjne, kadrowe i strukturalne. 
Pod pierwotna nazwą Katedra z jej wewnętrzną strukturą trzech pracowni 
fotografii z czytelnym określeniem ich profilu przedmiotowego, specyfiki 
i funkcji dydaktycznych – działała do 1995 roku. Wtedy bowiem dzięki 
uruchomieniu wakującej do tego czasu czwartej Pracowni (Obrazowania 
Elektronicznego) można był wnioskować o zmianę nazwy tej jednostki, 
na: Katedra Fotografii i Intermediów.

 Po włączeniu w strukturę Katedry w 2011 roku filmu animowanego, 
jako autonomicznej specjalizacji o długim okresie działalności, wielkim 
jej dorobku edukacyjnym i artystycznym (od 1957 roku), przyjęta została 
nowa, opisowa nazwa: Katedra Filmu Animowanego, Fotografii i Me-
diów Cyfrowych.

 Katedrę pod nowym szyldem stanowi obecnie pięć pracowni prowa-
dzonych przez znanych i doświadczonych artystów fotografów, grafików 
artystów i projektantów oraz filmowców-artystów plastyków – absolwen-
tów ASP, według ich autorskich programów nauczania fotografii przyję-
tych w 1998 roku przez Radę Wydziału do programu kształcenia kierun-
kowego na Wydziale Grafiki. 

 Pracownia Filmu Animowanego była kierowana do września 2013 
roku przez prof. Jerzego Kucię, wybitnego reżysera filmów animowa-
nych, artysty plastyka, z jego autorskim programem i zespołem doświad-

Natalia Wiernik została zwyciężczynią Sony World Photography Awards – Student Focus 
w Londynie, zdobywając ponadto nagrodę firmową w postaci sprzętu dla Katedry.
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czonych młodych pedagogów, bardzo dobrze przygotowanych do nowo-
czesnego nauczania specyficznej, filmowej sztuki animacji środkami pla-
stycznymi. Od października 2013 roku, po przejściu prof. Kuci na emery-
turę, Pracownię prowadzi dr Robert Sowa. Pracownia ta cieszy się nadal 
wielkim zainteresowaniem nie tylko naszych studentów, ale też uznaniem 
na forum międzynarodowym, co poświadczają nagrody dla pedagogów  
i studentów na festiwalach filmów animowanych oraz warsztaty organizo-
wane specjalnie dla studentów zagranicznych. 

Pracownia Fotografii I – po przejściu na emeryturę prof. Zbignie-
wa Łagockiego, szeroko znanego artystę fotografika, prowadzona jest od 
roku 1998 przez dr hab. Agatę Pankiewicz (z asystentami – do 2009 roku 
z mgr. Lechem Polcynem i od 2010 roku z mgr. Michałem Kaweckim)  
z jej nowym programem, który charakteryzuje się intelektualno-artystycz-
nym podejściem do fotografii, jako właściwego medium pozwalającego 
na podejmowanie różnych tematów i problemów formalno-estetycznych, 
społeczno-krytycznych, często o cechach publicystki artystycznej wywo-
dzącej się z lektury socjologicznych analiz i rozważań znanego kontro-
wersyjnego politycznie badacza, teoretyka i ideologa globalizmu Zyg-
munta Baumana.

Pracownia Fotografii II – prowadził ją od 1995 roku dr hab. Zbi-
gniew Zegan przy współpracy (od 2010 roku) adiunkta dr. Tomáša 
Agata Błońskiego. Autorski program dydaktyczny zmierzał do stworze-
nia studentowi – po zaliczeniu podstaw fotografii chemicznej – możli-
wości kontynuacji i rozwoju umiejętności praktycznego posługiwania 
się fotografią chemiczną i cyfrową, poznania metodyki „widzenia fo-
tograficznego”, która prowadzi do przemyślanych i zaprojektowanych  
takich działań twórczych, które powinny dawać autonomiczny obraz fo-
tograficzny lub cykl obrazów o artystycznych walorach estetycznych, 
narracyjnych i konceptualnych. Drugi zakres programu to wskazanie 
możliwości kreacji na granicach między różnymi mediami, pochod-
nymi lub związanymi z fotografią oraz zapoznanie studenta z pięcioma 
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strategiami twórczymi, które mają służyć do realizacji niekonwencjo-
nalnego obrazu fotograficznego, obiektu, instalacji, wykorzystujących  
w swej strukturze fotografię. 

Obecnie, od października 2013 roku, Pracownię prowadzi adiunkt dr 
Tomáš Agat – Błoński, znany słowacki fotograf i grafik projektant śred-
niego pokolenia, znający doskonale zarówno klasyczny warsztat fotoche-
miczny, jak i cyfrowy. 

 Pracownia Fotografii III – nieformalnie nazywana pracownią foto-
grafii cyfrowej, prowadzona jest od 2010 roku przez adiunkta dr. Lecha 
Polcyna, po st. wykł. Jacku Marii Stokłosie, znanym krakowskim grafiku 
i fotografie, który ją objął w 1998 r. Program nauczania obejmuje tech-
niczne i artystyczne zagadnienia fotografii, jako dziedziny sztuki współ-
czesnej, ze szczególnym skupieniem się na fotografii cyfrowej, która dys-
ponuje coraz bardziej wyrafinowanymi środkami obróbki komputerowej, 
zarówno zdjęć w zapisach cyfrowych, jak i zdjęć wykonanych tradycyjną 
technologią fotochemiczną. Rozwój cyfrowej technologii w dziedzinie 
fotografii powoduje, że formy i metody realizacji obrazu fotograficzne-
go często wkraczają w obszar tzw. grafiki komputerowej. W programie 
dydaktycznym tej Pracowni podjęte zostały interesująco i nowatorsko 
problemy twórcze, które były przedmiotem i celem kształcenia w byłej 
Pracowni Obrazowanie Elektronicznego.

 Pracownia Obrazowania Cyfrowego – (wcześniej Pracownia Obra-
zowania Elektronicznego) od jej uruchomienia w 1995 r. prowadzona była 
14 lat przez prof. Krzysztofa Kiwerskiego, znanego artystę malarza, gra-
fika, reżysera filmów animowanych, który w swym programie kształcenia 
koncentrował się na rozwoju osobowości twórczych głównie tych studen-
tów, którzy posiadane już własne, znaczące doświadczenia warsztatowe 
pragnęli poszerzyć o praktyczny kontakt z nowymi środkami ekspresji 
plastycznej, jakimi są przetworzenia i montaż cyfrowego obrazu, rysunku, 
grafiki, fotografii oraz kreacja grafiki 2D i 3D. Efektem takiej koncepcji 
programu była w istocie grafika komputerowa, w której kreowana była 
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fantastyczna rzeczywistość wirtualna, często o pozornych cechach realne-
go obrazu fotograficznego, wygenerowanego twórczą wyobraźnią i wła-
ściwymi programami komputerowymi. 

 Dzisiejsza Pracownia Obrazowania Cyfrowego kierowana jest od 
2009 r. przez znakomitego artystę grafika – prof. Waldemara Węgrzyna, 
którego autorski, oryginalny program kształcenia skupia się bardziej na 
otwieraniu osobowości artystycznej studentów na eksperyment, naturalną 
potrzebę badań artystycznych, na poszukiwanie nowych rozwiązań pla-
styczno-przestrzennych, inicjowaniu swego rodzaju kreacyjnej gry, bli-
skiej „zabawie” różnymi środkami i mediami na ich pograniczach. Celem 
takich założeń programowych jest otwarcie się na inne media, zdobywa-
nie niespodziewanych doświadczeń, odkrywanie nowych, nieznanych 
efektów artystycznych oraz, co wydaje się ważne, wspólność działań stu-
dentów i nauczyciela jako współtwórcy i ich partnera. Sięganie do róż-
nych mediów w takich twórczych procesach edukacyjnych nasuwa ko-
nieczność zastanowienia się nad trafnością nazwania tej Pracowni, obecna 
bowiem nazwa nie sygnalizuje jej najważniejszej cechy programowej – 
„intermedialności” w procesie dydaktyczno-artystycznym.

 Patrząc wstecz z dystansu 30 lat na działalność Katedry, można bez 
przesady stwierdzić, że ma ona niezwykłe dokonania i osiągnięcia wpisu-
jące się znakomicie w historię Wydziału Grafiki ASP. A Wydział dobrze 
zapisał się w dziejach polskiego szkolnictwa artystycznego, przyjmu-
jąc taką jednostkę edukacji fotograficznej na poziomie akademickim do 
swej struktury i umożliwiając – dzięki precedensowym, jednorazowym 
zgodom ówczesnej Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego – prze-
prowadzenie pierwszych w historii tegoż szkolnictwa w kraju przewo-
dów kwalifikacyjnych I i II stopnia (doktoraty i habilitacje) dla własnych 
wykładowców fotografii (ad. Zbigniew Zegan, doc. Jerzy Werner, 1983; 
doc. Zbigniew Łagocki, 1986; ad. Józefina Bransch-Walczak, 1988) oraz 
z uczelni plastycznych w Poznaniu (doc. Stefan Wojnecki, 1986) i Łodzi 
(ad. Grzegorz Przyborek, 1986; ad. Leokadia Bartoszko, 1991). W ten 
sposób krakowski Wydział Grafiki przyczynił się znacząco – bezpośred-
nio i pośrednio – do rozwoju szkolnictwa fotograficznego w Polsce, co 
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jest jego zasługą nie do przecenienia. 
W latach 1995–2014 kilkudziesięciu studentów Wydziału Grafiki 

mogło zrealizować swoje magisterskie i licencjackie prace dyplomowe  
w dziedzinie fotografii oraz ponadto dodatkowo tzw. aneksy dyplomowe  
z zakresu fotografii, przy kierunkowych pracach dyplomowych w zakre-
sie grafiki i malarstwa. 

 Spojrzenie w przyszłość Katedry w następnych dekadach XXI wieku, 
gdy fotografia jako wielopłaszczyznowa dyscyplina obrazowania i eks-
presji myśli, idei i uczuć człowieka na pewno będzie nadal rozwijać się 
dynamicznie i stanowić będzie poważne wyzwanie w zakresie nowocze-
snej edukacji artystycznej. Pracownie Fotografii i Pracownia Filmu Ani-
mowanego będą zapewne zainteresowane takimi zmianami programów 
dydaktycznych, które rozszerzą zakresy specjalności nie zrywając z tra-
dycyjnym i pięknym warsztatem fotograficznym. Te przesłanki powin-
ny doprowadzić do generalnej rewizji programowej na Wydziale Grafiki  
i do powołania nowego kierunku kształcenia autonomicznego obok kie-
runku grafiki – artystycznej i projektowej. Modernizacja programu kształ-
cenia na Wydziale Grafiki wiązałaby się z potrzebą naboru kandydatów 
na studia nowego kierunku od pierwszego roku oraz z koniecznością 
zmiany proporcji czasu kształcenia przedmiotowego w okresie pięciu 
lat, z uwzględnieniem zwiększenia liczby godzin dla prac warsztatowych  
i przedmiotów teoretyczno-historycznych, kosztem racjonalnego zmniej-
szenia godzin przeznaczanych malarstwu, rysunkowi i grafice warszta-
towej. Dla rozwoju Katedry Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów 
Cyfrowych taka możliwość wydaje się konieczna do rozważenia.
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Summary

In the initial part of the essay the author informs that the reason for its con-

ception were three distinct anniversaries: the 45th of the creation of the Facul-

ty of Graphic Arts, the 30th of the creation of the Department of Photography 

and the 195th of the creation of the Academy of Fine Arts. The author underlines 

the contemplations on history as a factor to fully develop the Department’s fu-

ture, as per the well known phrase – historia est magistra vitae... et artis. Next, 

the author sketches the unusual circumstances of the conception of that orga-

nisational unit by the AFA Senate in the academic year of 1982/83 as an effect 

of a series of strikes on Polish universities and colleges during Martial Law in 

Poland. The main part of the essay is dedicated to the original organisational 

structure of the Department with its four specialist studios, and a throng of the 

new programme, educational, organisational and scientific problems. The sta-

ges of the development of the Department of Photography are also expounded 

upon. A department, that after fifteen years of operation has been renamed as  

a Department of Photography and Intermedia, which signified its second stage 

of development that gifted new opportunities, as well as stabilised photogra-

phy as an autonomous unit in the AFA. The author also describes the achieve-

ments of the Department e.g. organising seminars, exhibition of both students 

and faculty both in Poland and abroad, participating in international competi-

tions with many prestigious prizes, own publications, investments in new equ-

ipment, academic degrees achieved by its staff and most importantly allowing 

students to complete dozens of BA and MA theses. As part of a partial reorga-

nisation an Animated Film Studio has been incorporated into the Department. 

Currently, since 2011, the full name of the unit is: The Department of Anima-

ted Films, Photography and Digital Imaging. In this part of the essay the author 

presents all the five studios and the development of their individual educatio-

nal programmes and their leading professors. In the conclusion the author, who 

was the moving force behind the creation of the Department of Photography as  

a part of the Faculty of Graphic Arts, presents some of his observations on the 

past and present as well as some proposals for future education in the field of 

photography.
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PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Edukacja Plastyczna. Fotografia                                                            2014, z. IX
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Częstochowa 

Raw i jpg – porównanie formatów plików cyfrowych 
(na wybranych przykładach aparatów fotograficznych)

Comparison of Raw and JPG digital file formats (at the  
example of digital cameras)

Streszczenie

Autor artykułu dokonuje porównania wybranych parametrów plików raw  
i jpg. Do przeprowadzenia testów zostały wybrane następujące modele apara-
tów: Canon EOS 600D, Pentax K-5, Nikon D5000, Canon EOS 5D, Canon EOS 
50D, Canon G5 5. Porównaniu poddane zostały reprodukcje fotograficzne plików  
z zastosowaniem kompresji stratnej oraz bez niej. Procedura testowania polegała 
na zreprodukowaniu zestawu zdjęć w formacie raw i jpg (ustawienia formatu jpg 
zawierały najniższy możliwy stopień kompresji oferowany przez każdego pro-
ducenta) oraz z maksymalną rozdzielczością, jaką oferowały wybrane aparaty.  
W celu wykazania różnic pomiędzy formatami raw i jpg, przedstawiono wybrane 
fragmenty powiększeń oryginalnych fotografii, gdzie zauważyć można zanikanie 
drobnych szczegółów obrazu wynikających z zastosowanej kompresji stratnej, 
czy chociażby zmniejszonym wrażeniem ostrości na przedstawionych fragmen-
tach zdjęć. W przypadku niewielkich różnic pomiędzy sąsiadującymi grupami 
pikselami o podobnych kolorach można np. zauważyć charakterystyczne dla 
kompresji stratnej ujednolicanie kolorów: w pliku raw widoczne są szczegóły 

* Niniejszy artykuł jest kontynuacją tekstu Algorytmy kompresji jpg w aparatach cyfrowych 
(na wybranych przykładach), „Prace Naukowe AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia 
2013”, Częstochowa 2013. 

*

http://dx.doi.org/10.16926/ep.2014.09.09

http://dx.doi.org/10.16926/ep.2014.09.09
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znajdujące w cieniach, natomiast analogiczny plik jpg jest praktycznie jednolitą 
„plamą” czerni.

Artykuł zawiera także zestawienie przedstawiające różnice w wielkości 
„wag” plików raw i jpg.

Słowa kluczowe: kompresja stratna, kompresja bezstratna, jpg, raw, algo-
rytm, „waga” pliku. 

Porównując formaty plików raw i jpg należy zwrócić uwagę na fakt 
ingerencji oprogramowania graficznego lub oprogramowania samego apa-
ratu w celu wyświetlenia pierwszego z nich. Spowodowane to jest faktem 
potrzeby „wywołania” pliku raw, gdzie informacje o obrazie są zarejestro-
wane bezpośrednio przez matrycę aparatu wraz z metadanymi obrazu (in-
formacje dotyczące obiektywu, ustawień aparatu, danych aparatu i innymi 
ustawieniami związanymi z zarejestrowanym obrazem). W procesie wy-
woływania muszą one zostać przekonwertowane tak, aby można wyświe-
tlić pożądany obraz, co będzie skutkowało ingerencją pomiędzy danymi  
z matrycy aparatu a wyświetlanym obrazem. Istotnym faktem i niewąt-
pliwą zaletą plików raw jest możliwość ich „wywoływania” za każdym 
razem i z zupełnie innymi ustawieniami np. balansu bieli czy kompensacji 
ekspozycji, bez utraty oryginalnych informacji zawartych w pliku raw.

Początkowo format raw znany był tylko w droższych modelach lu-
strzanek, teraz coraz częściej na rynku są dostępne aparaty kompaktowe 
także wykorzystujące ten format, co w z znacznym stopniu przyczynia się 
do rozpowszechniania tej metody rejestracji zdjęć. Dużą wadą formatu 
raw jest fakt, iż praktycznie każdy wiodący producent sprzętu fotogra-
ficznego stosuje swój własny format zapisu danych, co może wiązać się 
trudnością wyświetlania plików na różnych platformach komputerowych.  
W 2004 firma Adobe System opracowała otwarty format zapisu cyfro-
wych negatywów DNG (skrót z ang. digital negative), który w swoim 
założeniu ma zostać standardem. W tabeli nr 1 zamieszone zostały infor-
macje o formatach plików raw wspieranych przez poszczególnych produ-
centów sprzętu fotograficznego:
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Tab. 1. Wspierane formaty raw
L. p. Producent wspierane formaty RAW

Adobe .dng
Casio .bay .raw
Canon .crw .cr2
Epson .erf
Fuji .raf
Hasselblad .3fr
Imacon .fff
Kodak .dcs .dcr .drf .k25 .kdc .tif
Leaf .mos
Leica .dng .raw
Logitech .pxn
Mamiya .mef
Minolta .mrw
Nikon .nef .nrw
Olympus .orf
Panasonic .raw .rw2
Pentax .ptx .pef .dng
Phase One .cap .tif .iiq .eip
Rawzor .rwz
Red .r3d
Ricoh .dng
Samsung .dng .srw
Sigma .x3f
Sony .arw .srf .sr2

Charakterystycznymi cechami formatu raw jest brak kompresji strat-
nej, duży zakres tonalny czy 12- lub 14-bitowa reprezentacja barw i stopni 
jasności na piksel (w odróżnieniu od 8-bitowych plików JPEG). W ta-
beli nr 2 przedstawiono matematyczne wyliczenie ilości możliwych do 
wyświetlenia poziomów jasności i kolorów w zależności od ilości bitów  
w obrazie. 

Tab. 2. Zależność pomiędzy ilością bitów i informacji o obrazie

Ilość bitów   Ilość poziomów jasności na 
kanał/piksel   

Ilość możliwych kolorów do 
wyświetlenia (RGB)

8 (jpg)        256 16,7mln.
12     4,096 68,68 bilionów
14     16,383 4,39 trylionów

Analizując powyższą tabelę należy zwrócić uwagę na fakt, iż oko 
ludzkie nie ma możliwości wychwycenia tak dużej ilości informacji  
o jasności i kolorach, jakie mogą zostać wyświetlone przez pliki raw.  
Zawarte w nich dane mogą okazać się bardzo przydatne w czasie prze-
prowadzania korekty zdjęć, co może pozwolić na uzyskanie szczegółów  
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w prześwietlonych lub niedoświetlonych fragmentach obrazu.
Do porównania plików jpg i wywołanych plików raw1 wybrane zosta-

ły następujące modele aparatów: Canon EOS 600D, Pentax K-5, Nikon 
D5000, Canon EOS 5D, Canon EOS 50D, Canon G5.

Procedura testowania polegała na zarejestrowanie zestawu zdjęć2  
(il. 1–6) w formacie raw i jpg (ustawienia formatu jpg zawierały najniższy 
możliwy stopień kompresji oferowany przez każdego producenta) oraz  
z maksymalną rozdzielczością, jaką oferowały wybrane aparaty.

Ilustracje 7–18 przedstawiają wybrane reprodukcje, w których 
pokazana jest różnica w jakości obrazu w zależności od formatu 
zapisu danych. Dla pokazania różnicy pomiędzy formatami raw  
i jpg przedstawione zostały jedynie fragmenty powiększeń oryginalnych 
fotografii.

Porównując zamieszone w dalszej części fragmenty reprodukcji 
próbek fotografii zauważyć można znaczne różnice pomiędzy plikami  
w formacie raw i jpg, które charakteryzują się zanikaniem drobnych 
szczegółów wynikających z zastosowanej kompresji stratnej, czy cho-
ciażby zmniejszonym wrażeniem ostrości na widocznych fragmentach 
zdjęć. W przypadku niewielkich różnic pomiędzy sąsiadującymi grupami 
pikselami o podobnych kolorach można także dostrzec charakterystycz-
ne dla kompresji stratnej ujednolicanie kolorów, co szczególnie dobrze 
widoczne jest na il. 7 i 8. W pliku raw widoczne są szczegóły znajdujące  
w cieniach, natomiast analogiczny plik jpg jest praktycznie jednolitą „pla-
mą” czerni. Różnice pomiędzy opisywanymi formatami plików widoczne 
także są w postacie subtelnych szarości tła (il. 18), co w przypadku pliku 

1 Pliki raw zostały wywołane przy ich domyślnych ustawieniach oraz zapisane bez 
kompresji stratnej.
2 Il. 2 została pobrana ze strony: http://www.delta.poznan.pl/index.php (czas dostępu 

15.10.2012)
Il. 3 została pobrana ze strony: http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/test_
images.html#datacolor (czas dostępu 15.10.2012)
Il. 4 została pobrana ze strony: http://www.3nh.com/en/Product/en_3.html (czas dostępu 
15.10.2012)

http://www.delta.poznan.pl/index.php
http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/test_images.html#datacolor
http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/test_images.html#datacolor
http://www.3nh.com/en/Product/en_3.html
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jpg zostało zastąpione uśrednieniem do białego koloru. Do zalet plików 
raw widocznych na reprodukcjach należy dodać ich znacznie większe na-
sycenie, a także fakt, iż dają one znacznie większe możliwości usuwania 
szumów z zarejestrowanego obrazu.

Kolejnym faktem wartym zauważenia jest różnica pomiędzy waga-
mi porównywanych formatów plików. Poniższe zestawienia obrazują, jak 
duża liczba informacji o obrazie jest usuwana z plików w formacie jpg, co 
w znacznym stopniu wpływa na możliwości podniesienia walorów nasze-
go zdjęcia, a także dalszej jego obróbki. W większości aparatów różnice 
pomiędzy wagą pliku jpg i raw zawierają się w przedziale między 13 a 19 
MB, co stanowi w przybliżeniu 4-krotnie mniej informacji o tym samym 
obrazie. 

Analizując zebrane informacje, poza niewątpliwymi zaletami plików 
raw warto pamiętać, że także pliki jpg mają swoje zalety. Do najważ-
niejszych z nich można zaliczyć fakt uniwersalności formatu, możliwość 
zapisania większej ilość zdjęć seryjnych czy znaczną oszczędność miejsca 
na karcie pamięci aparatu. 

Zestawienie przedstawiające różnice w wielkości „wag” plików raw  
i jpg, dla testowanych aparatów:
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Summary

The author compares the selected parameters of raw and jpg files. He chose 

the following cameras for the test: Canon EOS 600D, Pentax K-5, Nikon D5000, 

Canon EOS 5D, Canon EOS 50D and Canon G5 5. The author compared pho-

tographic reproduction of lossy compressed and lossless compress files. Testing 

procedure was to reproduce a set of photos in  raw and jpg formats (jpg files 

had the lowest possible compression level offered by each camera) at the highest 

possible resolution of each camera. In order to indicate the differences between 

raw and jpg formats, the author presented selected enlarged fragments of the pho-

tographs. One could see how small photo details disappear due to the lossy com-

pression. In case of lossy compression one could also see how small pixel groups 

of similar colour are unified into one colour, while in raw files the details in the 

shadows were still visible. Analogical jpg file presented only a flat black ‘stain’. 

The article covers a summary of different ‘weights’ of raw and jpg files. 

Keywords: lossy compression, lossless compression, jpg, raw, algorithm, file 

‘weight’.
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2. Obraz testowy

1. Obraz testowy

3. Obraz testowy
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4. Obraz testowy.

5. Obraz testowy                                         6. Obraz testowy
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7. Powiększenie względem oryginału 200%  - JPG, Canon 50D

8. Powiększenie względem oryginału 200% - RAW, Canon 50D
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9. Powiększenie względem oryginału 500%, - JPG, Canon 5D Mark II

10. Powiększenie względem oryginału 500%, - RAW, Canon 5D Mark II
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11. Powiększenie względem oryginału 1600% - JPG, Canon 5G

12. Powiększenie względem oryginału 1600% - JPG, Canon 5G
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13. Powiększenie względem oryginału 200% - JPG, Canon 600D

14. Powiększenie względem oryginału 200% - RAW, Canon 600D
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15. Powiększenie względem oryginału 400% - JPG, Nikon 5000

16. Powiększenie względem oryginału 400% - RAW, Nikon 5000
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16. Powiększenie względem oryginału 200% - JPG, Pentax K-5

17. Powiększenie względem oryginału 200% - RAW, Pentax K-5
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