STANISŁAWA SIURAWSKA
ur. 1915; Marki

Miejsce i czas wydarzeń

Białogard, PRL

Słowa kluczowe

życie codzienne, fotografia, zawód fotografa, towarzystwo
fotograficzne

Białogardzka grupa fotografów
Osobiście nie poznałam Bułhaka, ale raz go widziałam, jak przyjechał na zjazd. Bo ja
się zapisałam do tego towarzystwa fotograficznego. Myśmy mieli kontakty ze
wszystkimi większymi oddziałami w miastach wojewódzkich. I pamiętam, że w
Poznaniu była wystawa fotografii artystycznej i ja w Białogardzie wtedy mieszkałam,
pojechałam do Poznania. Widziałam go, taki z taką szarą bródką, bardzo ruchliwy
pan, szalenie sympatyczny, ale ja nie byłam mu przedstawiana, bo tam było dużo
ludzi. W każdym razie zbierałam jego książki. Gdzieś dostałam jakąś czy zobaczyłam
jakąś książkę przez niego napisaną, to kupowałam. Bardzo pięknie pisał, tak ciepło.
A później jeden z fotografików, taki pan Zdanowski z Wilna, razem z Bułhakiem się
znali i tam pracowali, był profesorem w Liceum Plastycznym w Lublinie. Właśnie tam
w tym liceum uczyła się moja córka, tak że też była w dobrych rękach.
Jeszcze muszę się pochwalić, że w Białogardzie zaraziłam się tutaj lubelskim tym
oddziałem, i wśród moich znajomych zmówiliśmy się tak, że założymy też
towarzystwo fotograficzne w Białogardzie. No i było nas tam pięćdziesięcioro
członków. Wszyscy tacy aktywni nie byli, ale piętnaście osób to było takich
aktywnych. Myśmy się zbierali co dwa tygodnie i każdy przynosił jakieś swoje prace i
razemśmy je przeglądali, debatowali, czy to warto powiększyć czy co zrobić. I potem
awansował nasz oddział, awansował nawet na tyle że urządzaliśmy wystawy
ogólnopolskie, przysyłali nam prace z różnych miast. Raz zaprosiliśmy pana
Zdanowskiego… Mogę się pochwalić? Bo zrobiłam taki bardzo ładny akt, i pan
Zdanowski jak to wziął do ręki, to powiedział: „Proszę pani, widziałem bardzo dużo,
ale tak estetycznie to jeszcze nie widziałem”. No to mało go w rękę nie pocałowałam
z radości.
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