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WSTĘP 

Tematem niniejszej pracy jest charakterystyka lubelskiego 
środowiska fotograficznego w latach 1918-1939* Wybór tematu 
pracy nie był przypadkowy* ale pokierowany znalezieniem w ro-
dzinnym albumie dziadków kilka pięknie wykonanych fotografii. 
Zdjęcia te pomimo wykonania ich ponad 60 lat temu zadziwiały 
mnie doskonałym oddaniem szczegółów i pięknie pokierowanym 
oświetleniem modela. Trzy z nich ponadto miały w lewym dolnym 
rogu wytłoczony napis z czym również spotkałem się po raz pierw-
szy* Napis brzmiał Foto-Art I. Hartwig Lublin. Chcąc się dowie-
dzieć czegoś o tym artyście fotografie sięgnąłem do literatury. 
Jednak wszelkie moje wysiłki szły na marne. Dopiero rozpytując 
się wśród znajomych osób zawodowo zajmujących się fotografią 
dowiedziałem się, że autor moich zdjęć jest ojcem Edwarda Hart-
wiga dobrze mi znanego z publikacji sławnego artysty fotografika. 
Jednym z motywów zajęcia się tym tematem jest głęboka niewiedza 
społeczna na temat sytuacji fotografii w Lublinie. Tak zwany 
•przeciętny człowiek" wiedząc mgliście o innych sztukach plastycz-
nych, nie wie prawie nie o fotografice. Nazwiska polskich foto-
grafików, czy to żyjących, czy też zmarłych są mu zupełnie obce. 
A jeżeli nie to nigdy by nie przypuszczał, że taki "prowincjo-
nalny*' Lublin był pierwszą szkołą dla takiej sławy fotograficz-
nej jaką jest Edward Hartwig. Sytuacja taka jest wynikiem nie-
wielkiej ilości pozycji książkowych poruszających problematykę 
historyczno-estetyczną fotografii. Zainteresowani fotografią 
otrzymują od czasu do czasu jakąś książkę dotyczącą najczęściej 

fotograficznego ABC, a i te pozycje ukazujące się w śmiesznie 
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małych nakładach •znikają" szybko z księgarskich półek* 
Podobna sytuacja jest w czasopiśmiennictwie fotograficznym: 
kwartalnik •Fotografia" i miesięcznik "Foto" stający się ostatnio 
dwumiesięcznikiem^ nie tylko nie są w stanie poruszyć wszystkich 
ważniejszych tematów fotograficznych, ale i ich poziom uważam 
za gorszy w porównaniu z czasopismami ukazującymi się w okresie 
międzywojennym. 

Innym celem mojej pracy* chyba najistotniejszym, jest zebranie 
i usystematyzowanie możliwie jak największej ilości materiałów 
dotyczących rzemiosła fotograficznego w Lublinie, zaopatrzenia 
w artykuły fotograficzne, jak również amatorskiego ruchu fotogra-
ficznego w tym mieście. Zdaję sobie sprawę, że ich kompletowania 
w miarę upływu czasu, staje się coraz trudniejsze, a temat ten 
na gruncie lubelskim tak szeroko jest poruszany po ras pierwszy. 
Edward Hartwig, Ludwik Hartwig, Stanisław Magierski, Mieczysław 
Norblit uczestniczyli w wielu wystawach fotograficznych. 
Stworzenie pełnego ich opisu jest niestety niemożliwe. Wiąże się 
to z zaginięciem lub w ogóle nieistnieniem katalogów wystaw. 
Zbierając materiały spotkałoś się z Edwardem Hartwigiem i z 
ludźmi, którzy znali osobiście i współpracowali z pozostałymi, 
wymienionymi w tekście osobami. Większość z nich z wielkim zado-
woleniem oczekuje pojawienia się zbiorowego opracowania dotyczą-
cego fotografii zarówno tej rzemieślniczej, jak i artystycznej. 
Jest przynajmniej jeszcze kilku artystów, których choćby krótkie 
biogramy twórcze wymagają jak najszybszego zarejestrowania. 

Celem mojej pracy jest też przybliżenie* a tym samym poszerze-
nie informacji na temat historii polskiej fotografii* 

Chciałbym na końcu podziękować panu dr Janowi Magierskiemu 
są udostępnienie mi skorzystania ze swoich prywatnych zbiorów 



jak i za cenne udzielone mi wskazówki przy zbieraniu materiałów 
do niniejszej pracy. 

W pracy taj aa jąłem się fotografią w Lublinie w latach 1918-
1939. 

W czasie prowadzenia badań i zbierania materiałów posłużyłem 
się metodą analizy źródeł oraz wywiadami, które przeprowadziłem 

z osobami znającymi fotografów i fotografików z tego okresu 
oraz samymi artystami* 



ROZDZIAŁ I ŻYCIE KULTURALNE LUBLINA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 
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Fotografia obecnie zaliczana jest do jednej ze sztuk plas-
tycznych /Urszula Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii* 
Warszawa 1 9 6 W czasach* o których piszę nie uważano jej 

jeszcze za rzecz twórczą* noże nie w pełni* bo niektórzy "ojco-
wie" polskiej fotografii już o to walczyli* Aby lepiej zrozumieć 
czasy i miejsca* w których to się rozgrywało pokrótce przybliżę 
inne gałęzie sztuk* jak: teatr* muzykę, plastykę i literaturę 
w mieście Lublinie w latach 1918-1939 /Konrad Bielski* Wczoraj i 
przedwczoraj* Lublin 1966/* 

Życie kulturalne Lublina w okresie międzywojennym /1918-1939/ 
charakteryzowało się spotęgowanym wysiłkiem społeczeństwa w 
kierunku wyrównywania zaniedbań w dziedzinie kultury i oświaty 
oraz obfitością"1 rodzących się instytucji* towarzystw i związ-
ków • Do instytucji* które kontynuowały działalność przedwojenną 
należały: Biblioteka im* Henryka Łopacińskiego /od 1907 roku/* 
Muzeum lubelskie /od 1914 roku /* Towarzystwo Muzyczne i wreszcie 
teatr5 /zbudowany w 1886 roku4/* V kolejnych latach powstałys 
Towarzystwo "lutnia* /1921/* Towarzystwo Młodników Książki 
/1926/* Towarzystwo Przyjaciół Nauka /1927/5* Towarzystwo Śpie-
wacze "Echo" /1927/, lubelski Związek Teatrów i Chórów ludowych 
/1929/* Związek literatów lubelskich /1932/* Lubelski Związek 
Pracy Kulturalnej /1934/* Związek Artystów Plastyków /1936/* 
Towarzystwo Propagandy Sztuki /1936/* Prężnie prowadziły swoją 
działalność również żydowskie towarzystwa artystyczne* 

W roku 1935 /sierpniu/ czwarty dział Wydziału Oświaty i 
Kultury usamodzielnił się 1 działał na prawach Wydziału* jako 
Oddział Oświaty i Kultury, przyspieszyło to rozwój instytucji 
artystycznych i większą dla nich pomoc materialną* ponieważ 
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działalność kulturalna miasta uzależni na była od sytuacji 
politycznej, jak i koniunktury gospodarczej. 

W skład Oddziału weszły referaty: szkolny oraz kultury i 
turystyki, do którego należały sprawy artystyczno-widowiskowe, 
teatru miejskiego, współdziałania z instytucjami i organizacja-
mi kulturalno-oświatowymi, utrzymanie bibliotek, muzeów itp., 
sprawy wystaw, szkół i wytwórni artystycznych, uroczystości i 
obchody.* 

Szczególnie trudne były lata początkowe do 1925 roku i lata 
kryzysu gospodarczego 1925-1935* Sytuacja ta zaczęła się nieco 
poprawiać wówczas, kiedy część Lubelszczyzny weszła w obręb 

Centralnego Okręgu Przemysłowego, co spowodowało pewne ożywie-
7 

nie gospodarcze, a w ślad za tym i kulturalne * 

1* Teatr 
Instytucją, która najbardziej interesowała wszystkich i była 

odbiciem poziomu 1 przemian żyda kulturalnego był teatr. 
Towarzystwo Spółki Cywilnej& "Teatr lubelski" nie interesowa-
ło się zbytnio ani jago stanem gospodarczym ani poziomem arty-
stycznym. I tak za opinią społeczeństwa w lipcu 1921 roku 
gmach Teatru zwanego Wielkim przeszedł na własność miasta. 
Dokonano wówczas gruntownego remontu. Właściwe "umiastowienie* 
teatru nastąpiło dopiero 20 maja 1925 roku, kiedy to miasto 
podjęło decyzję prowadzenia teatru "na rachunek kasy miej-
skiej1̂ . 

Ciągłe zmiany w kierownictwie teatru nie sprzyjały jego 
rozwojowi. Pomimo jednak tych trudności na scenie lubelskiej 
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występowali tak znakomici artyści, jak: Mieczysław Frenkiel, 
10 

Stanisław Knake-Zawdski, Junosza Stępowskl * W roku 1920 w 
Lublinie gościł Ludwik Solski11, Wojciech Brydziński, Kazimiera 
Kamiński. Na sezon teatralny 1921/22 dyrektorem teatru zostaje 
Józef Grodnicki* V celu zyskania lepszej frekwencji i popular-
ności* rozpoczyna on sezon sztuką Fredry "Damy i huzary** Mimo 
krytycznych uwag w prasie i na posiedzeniach Magistratu, ta 
1 jedyna placówka kulturalna Lublina" daje sztuki bezwartościowe, 12 

a nawet demoralizujące , Grodnicki utrzymał się w ciągu nas-
tępnych sezonów aż do 1926 r* Zadecydowała o tym i frekwencja 
na przedstawieniach i repertuar, bo obok fars, wodewili i ope-
retek Teatr wystawiał w tym czasie takie sztuki, jak - Żerom-
skiego Uciekła mi przepióreczka" i Dickensa "Świerszcz za komi-
nem", o której pisano w prasie, że "zostawiła niezapomniane 
wrażenie"* W następnych sezonach teatralnych pałeczkę dyrek-
torską teatru przejmują kolejno: Stanisława Wysocka z Ryszardem 
Wasilewskim, ponownie Józef Grodnicki, Henryk Barwińki, Leonia 
Barwińska, Eugeniusz Dziewulski, Aleksander Rodziewicz, Janusz 
Strachocki15* Kłopoty finansowa, zatargi dyrekcji z aktorami 1 
płynność personelu technicznego, oraz ogólne obniżenie poziomu 
sztuk teatralnych spowodowały, że Lublin po 1933 roku był bez 
stałego teatru* 

Poważną rolę w życiu teatralnym miasta miał odegrać dopiero 
Teatr Wołyński z Łucka, prowadzony przez Aleksandra Radziewicza1** 
Teatr podzielony na dwa zespoły przebywał dwa razy w miesiącu 
po cztery dni w Lublinie* Już po pierwszym roku swej działa!** 
ności /1934/35/ Teatr Wołyński zdobył publiczność lubelską i 
cieszył się powodzeniem * Zadecydowały o tym starania o wysoki 



poziom artystyczny przedstawień oraz sumienna i rzetelna praca 
zespołu* 
V kwietniu 1939 roku władze wojewódzkie i miejskie Łucka i Lub-
lina wspólnie z Towarzystwem Krzewienia Kultury Teatralnej na 
Wołyniu i dyrektorem Teatru Wołyńskiego doszło do porozumienia* 
którego wynikiem było utworzenie Teatru Lubelsko-Wołyńskiego* 
Teatr ten miał działać na terenie Lublina* jako Teatr lubelski 
im* J*Słowacklego* Pierwszymi sztukami były: "Królowa przed-
mieścia" i "Ksiądz Marek"* jako przedstawienia dla szkół* 

W tym samym czasie powstał nowy projekt* powołania teatru 
objazdowego dla potrzeb Lublina* a przede wszystkim miast 

tworzonego Centralnego Okręgu Przemysłowego* tzw* Teatru 
lubelskiego COP-u z siedzibą w Lublinie16* Miał on swoim 
zasiągiem objąć 45 miejscowości* Wojna pokrzyżowała te plany* 

Oprócz tych placówek teatralnych istniał jeszcze Teatr Domu 
Żołnierza17* utworzony w III 1929 r** który starano się przek-
ształcić na. stały teatr popularny lub placówką społeczną, gdzie 
mogłyby występować zespoły amatorskie z miasta i województwa -
nie odegrał on jednak większej roli* 

W marcu 1929 roku powstajs lubelski Związek Teatrów 1 Chórów 
ludowych* opierających swą pracę przede wszystkim na folklorze 
lubelskim* Związek ten poza terenom wystawiał "Wesele lubel-
skie" w Bomu Kołnierza w lublinie w 1934 roku 1 dwanaście razy w 
1937 roku w Teatrze tfiejekim /w tym dwa razy bezpłatnie dla 

18 
bezrobotnych/ przy dużej frekwencji na widowni1 * 

Istniały jeszcze teatry szkolne jako koło teatralne im* 
Wojciecha Bogusławskiego przy Gimnazjum Fęskim im* Stefana Bato-
rego w lublinie* które powstało w 1929 roku15* Wysoki poziom 
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sztuk i świetna gra zespołu aktorskiego sprawiły, że niektóre 
ze sztuk były wystawiane na scenie Teatru Miejskiego* 
Do ostatnich z wymienionych placówek o charakterze teatral-

nym, * która cieszyły się wzięciem należały kino-teatry. Poza 
wyświetlaniem filmów odbywały się tutaj rewie i spektakle, 
często urządzano koncerty* Najczęściej na scenach tych występo-
wały zespoły rewiowe-operetkowe zaangażowane na czas dłuższy 
lub przybywające gościnnie z Warszawy* W 1938 roku miasto posia-
dało sześć kino-teatrów: Corso, Apollo, Stylowy, Wenus, Rialto, 

2G 
Gwiazda , z nich Corso o interesującym wnętrzu było miejscem 

gdzie 20 marca 1950 roku zademonstrowano pierwszy film dźwięko-
wy "Śpiewający błazen" 21. 

W kino-teatrach dawali swoja występy takiej miary artyści co: 
Hanka Ordonówna, Lucyna Kassel ze swoim zespołem, Teatr "Perskie 
Oko* s Zulą Pogorzelską, Ludwikiem Sempolińskim i Innymi, Maria 
Kalicka i Aleksander Węgierko* W koncertach udział brali: 
Ignacy Dygas, Halina Leska, poza tym lubelska wojskowa orkie-
stra symfoniczna, chór "Lutnia", Orkiestra S* Namysłowskiego. 
W szeregach tych organizacji nie brakowało ludzi pasjonujących 
się również fotografią /St. Magierski/, a zdjęcia aa ich wystę-
pach robili wybitni fotografowie* 

2* Muzyka 

Obok teatru poważną rolę w życiu artystycznym miasta spełnia-
ła muzyka* Dwie instytucje pełniły tą funkcję: Towarzystwo 
Muzyczne i Szkoła im* Stanisława Moniuszki 22* W latach 1919-
1923 na czele tych Instytucji stał utalentowany pedagog i 
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muzyk, Janusz Miketta. Urządzał on wszelkiego rodzaju kursy i 
konkursy muzyczne, wygłaszał odczyty* W maju 1924 roku powstało 

2*5 
Towarzystwo Filharmoniczne , którego podstawą działania była 
50-osobowa orkiestro pod dyrekcją Faustyna Kulczyckiego oraz 
chór męski i mieszany* Towarzystwo Filharmoniczne wzięło rów-
nież pod swoją opiekę Instytut Muzyczny i urządziło własną salę 
koncertową* W pierwszym roku zorganizowało 52 imprezy muzyczne, 
w których udział wzięli takiej miary artyści, jak: Aniela Szle-
mińska, Feliks Szymanowski, Michał, Kazimierz i Maria Wiłko-
mirscy* Trudności finansowe, jak i brak zainteresowania przez 

publiczność zadecydowało o tym, te Towarzystwo Filharmoniczne w 
kwietniu 1925 roku przeszło pod opiekę towarzystwa Muzycznego 24, 
a we wrześniu 1927 roku kierownictwo Towarzystwa Muzycznego i 
Szkoły Muzycznej im* Stanisława Moniuszki przeszło w ręce powra-
cającego z Niemiec Ludwika Ramułta* 

W styczniu 1930 roku wznowiono działalność chórów przy Towa-
rzystwie Muzycznym , po dłuższej przerwie spowodowanej powsta-
niem niezależnych zespołów śpiewaczych "Lutnia* i "Echo** Nastą-
piło również w tym roku połączenie Instytutu Muzycznego ze Szkołą 
im* Stanisława Moniuszki, a w skład kadry pedagogów weszli m*in* 
wybitna śpiewaczka Stanisława Korwin-Szymanowska i skrzypaczka 
Anita Romanowska* 
w czerwcu 1930 roku po dyrektorze Ramułcie kierownictwo Towa-
rzystwa Muzycznego obejmuje Eugeniusz Dziewulski * Organizuje on 
ponownie w 1935 roku orkiestrę symfoniczną złożoną z muzyków 
amatorów i muzyków zawodowych przy współudziale orkiestry woj* 
skowej* Koncerty spotkały się z wielkim aplauzem publiczności. 

W repertuarze widniały utwory kompozytorów polskich: Szopena, 
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Noskowskiego, Karłowicza, Wieniawskiego i obcych: Liszta, 
Wagnera, Dworzaka, Czajkowskiego, Betowena i innych. 

Ważnym wydarzeniem w Lublinie "były narodziny" chórów: 
"Lutnia* i "Echo". Lubelska "lutnia* w 1521 roku27 przyjęła 
statut i wybrała pierwszy zarząd* Chór obejmował 80 osób* 
Dawał szereg koncertów tak w mieście Lublinie, jak i na pro-
wincji* Chór brał udział w konkursach śpiewaczych w Warszawie, 
Toruniu, Poznaniu, wyjeżdżał z koncertami do Rumunii, Czecho-
słowacji i na Węgry. 
Chór "Echo* został założony w 1928 roku z Inicjatywy grupy 
miłośników śpiewu s Bronisławem Andrzejewskim na czele* Po 
okresach upadków i wzlotów chór "Echo* osiągnął w 1936 roku 
swój wysoki poziom, liczył 40 osób i stał się znanym i cenionym 
zespołem w kraju* Występował w Polskim Radio uzyskując nagrody 
1 wyróżnienia* Otrzymał m*in* odznakę honorową krajowego 
Związku Chórów Węgierskich* 

3* Plastyka 

Lublin nie posiadał tak wielkich tradycji plastycznych, jak 
np* Warszawa. Pierwszym większym wydarzeniem artystycznym 
zasługującym na podkreślenie była Wystawa Sztuki i Starożyt-

ności w 1S21 roku, urządzona w salach Muzeum lubelskiego. 
Na wystawę składało się wiele dzieł malarstwa polskiego i obce-
go, ceramika, tkaniny, brązy, meble stylowe* 
Malarza lubelscy w latach dwudziestych preferowali tradycyjny 
realizm, w późniejszym okresie z zaznaczającym się postimpre-
sjonizmem^* Wśród nich byli tu: Władysław Barwicki, Konstanty 



Kietlicz-Rayski , Witold Bogucki, Adam Dremont, Bogdan Kelles-
Krauze, Krystyn Henryk Wierciński, Stefan Dylewski, Karol 
feestfal, Tadeusz Śliwiński, Zofia Kwapiszcze, Janina Młosiowa. 
Osoby te chcąc "podnieść" kulturę plastyczną Lublina prowadziły 
pracę pedagogiczną, organizowały i prowadziły szkoły artystyczne. 
I tak Władysła Barwicki założył dwuletnią szkołę malarstwa, 
rysunku i rzeźby, K.H. Wierciński wspólnie z Zygmuntem Bartkie-
wiczem w latach dwudziestych zorganizowali i prowadzili pierwszą 
w lublinie szkołę malarstwa i rysunków, którą w 1S31 roku prze-
jęła Janina Miłosiowa nadając jej imię Mehofferowej51• Nieliczne 
wystawy w lublinie w pierwszych latach powojennych nie stały na 
wysokim poziomie, a ich uczestnicy dość często wywodzili się 
spoza regionu lubelskiego. Wobec takiej sytuacji co zdolniejsi 
plastycy lubelscy szukali oparcia dla swojej twórczości poza 
lublinem. W związku z tym na Wystawach Krakowa 1 warszawy mo na 
było spotkać prace takich malarzy, jak: Stanisław Zalewski, 
Kazimierz Tbmarowicz, Kazimierz Wiszniewski, Stefan Trachter, 
Henryk ŁewenstadT52. 

W roku 1931 powstaje grupa *Krąg", która skupiała przede 
wszystkim absolwentów Szkoły Malarstwa 1 Rysunków, a w marcu 
1936 roku powołano Towarzystwo Propagandy Sztuki, które prze-
jęło działalność Komisji Plastycznej lubelskiego Związku Pracy 
Kulturalnej. Towarzystwo liczyło 34 członków i 3 wspierających 
1 miało za cel propagandę sztuki i moralne oraz materialne po-
parcie twórczości plastycznej. W ciągu roku 1936/1537 zorga-
nizowało osiem wystaw i dziewięć odczytów. 6 sierpnia 1936 roku 
powstał Związek Artystów Polskich przekształcony w lipcu 1936 
roku w Związek ludowy Polskich Artystów Plastyków i oparty 
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o statut przyjęty a ZZPAP w Krakowie* liczba członków w Lublinie 
osiągnęła w 1937 roku 35 osób oraz 10 wspierających, Celem 
związku była obrona interesów zawodowych i organizowanie życia 
artystycznego na terenie Lublina* Pierwszym prezesem był Wła-
dysław Filipiak po nim Juliusz Kurzątkowski, sekretarzem 
Wiktor Ziółkowski* Związek urządzał wystawy, wycieczki, "towa-
rzyskie zebrania czwartkowe** Do wybuchu II wojny światowej 
Towarzystwo i Związek zorganizowało trzy duże wystawy artystów 
lubelskich' , Pierwszą w roku 1936 ze 145 pracami malarzy z 
terenu Lubelszczyzny, na której nagrodę otrzymał Jerzy Wolff* 
Druga w 1937 roku w sali gimnazjum im* Unii lubelskiej, na 
której pokazano 111 prac 25 malarzy lubelskich i która przy-
niosła poważny sukces moralny środowisku artystycznemu Lubel-
szczyzny* Ostatnia wystawa w 1939 roku zgromadziła twórczość 
trzech malarzy lubelskich: Zenona Kononowicza, Czesława Ste-
fańskiego Juliusza Kurzątkowsklego* Poważnym problemem 
lubelskiego środowiska plastycznego było zdobycie odpowiedniego 
lokalu wystawowego. Otrzymanie takowego nastąpiło dopiero w 

« 

czerwcu 1939 roku , były to obszerne sale wystawowe z górnym 
oświetleniem w gmachu lubelskiego Instytutu Kultury /ul* Naruto-
wicza 4/• Wcześniej wystawy odbywały się w różnych pomieszcze-
niach: w lokalu Muzeum lubelskiego, w sali gimnazjum im* Sta-
szica /ul* Narutowicza 12/, w Salonie Sztuki przy sklepie, w 
sali cukierni* 
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4* literatura 

TON tyciu literackiemu Lublina w okresie międzywojennym 
nadawali poeci* Zauważyć to można było po pierwszej próbie 
młodych sił poetyckich w redagowanym czasopiśmie "Lucyfer* 
w latach 1920-192237* Z dwóch numerów, które wyszły, pierwszy 
od razu skonfiskowany osiągnął pewien rozgłos w prasie ogólno-
polskiej, a nawet zagranicznej* Twórcy ci /Czesław Bobrowski, 
Wacław Gralewski, Konrad Bielski, Józef Czechowicz/ zaprezento-
wali się wkrótce w nowym czasopiśmie "Reflektor"'B* Pierwszy 
jego numer ukazał się w 1923 roku* Było to pismo awangardowo 
i odważne, szukające nowych dróg wyrazu poetyckiego* W czterech 
numerach jakie się ukazały przeczytać można było utwory: 
Tadeusza Bocheńskiego, Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, Karola 
Husarskiego, Anatola Sterna, Adama Ważyka, Juliana Przybosia* 
Trudności finansowo przerywają wydawanie pisma, jednak grupa 
poetycka wydała jeszcze tomiki wierszy: Grudzińskiego "Parabole" 
/Lublin 1926/, Józefa Czechowicza "Kamień" /Lublin 1927/* 
W 1925 roku odbył się wieczór autorski grupy Reflektor, na 

39 
którym Czesław Bobrowski scharakteryzował poetów lubelskich^ . 

Tadeusz Bocheński, klasyk, poeta, krytyk muzyczny i teatral-
ny starał się skupić w 1925 roku grono literatów wokół redago-
wanego przez siebie pisma "Nowe Życie". Rolę tą jednak speł-
nił dopiero powołany do życia 21 maja 1932 roku Związek litera-
tów lubelskich41* Na liście założycieli widniało osiem osób: 
Franciszka Arnsztajnowa, Józef Czechowicz , Wacław Gralewski, 
Kazimierz Andrzej Jaworski, Józef Nikodem Kłosowski, Józef 

Łobodowski y Antoni Madej, Bronisław -Ludwik Mchalski45* 
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Związek skupiał literatów nie tylko z Lublina ale i z Lubel-
szczyzny. W pierwszym okresie działalności organizowano wie-
czory autorskie, prelekcje autorów przyjezdnych. Do większych 

imprez należała zorganizowana w listopadzie 1932 roku uro-
czysta akademia k: czci Stanisława Wyspiańskiego w cali Towa-
rzystwa Muzycznego w 25-lecle śmierci artysty'*4. W latach 
1932-1934 ukazał się szereg tomików poezji m.in. Michalskiego 
Wczoraj* /Lublin 1532/, Madeja "Widnogrąg1' /Lublin 1933/, 
Arnsztajnowej "Duszki* /Lublin 1034/, Arnsztajnowej i Czecho-
wicza "Stare kamienie* /Lublin 1934ś publikowano również utwory 
poetyckie w prasie lubelskiej i ogólnopolskiej. Po wyjeździe 
liderów grupy do Warszawy /1935/ Józefa Czechowicza i Fran-
ciszki Arnsztajnowej, działalność Związku -znacznie osłabła. 
Zanim Związek przestał istnieć /w 193? roku/ organizowano 
jeszcze czwartkowe wieczory dyskusyjne, wieczory autorskie, 
literacko-dyskusyjne. Zainteresowanie nimi było tek duże /od 

50 do 300 osób/, że przeniesiono je z niedużej sali Muzeum 
lubelskiego do sali rekreacyjnej państwowego Seminarium Nau-
czycielskiego. 
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PRZYPISY 

1* Dzieje Lublina, tom II, pr. zb. pod red* St. Krzykały, 
Lublin 1975, s. 213. 

2, Tamże, a. 215* 
3. Tamże, s. 213* 
4* Lublin w dokumencie 1317-1967, pr. zb., Lublin 1976, a. 224i 

także, lublin 1917-1967, pr. ab. pod red. B. Zinsa, lublin 
19C7, s. 176. 

5. Dzieje ... op. elt., a. 213*i także, lublin w ... op. ctt., 
a. 224* 

6« Dzieje ... op. elt., e. 214* 
7. Tamże, a. 214* 
S« Tamże, a. 21$. 
9. Tamże, a. 215* 
1C. Tamże, a. 216* 
11. Lublin 1917-1967 op. cit., a. 224-232. 
12. Dzieje ... op. cit., s. 216. 
13* Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów Lubel-

szczyzny pod red. Albina Koprukowiaka i W. Sladkowskiego, 
Lublin 1960, s. 320. 

14« Dzieje ... op. cit., s. 219. 
15* Tamże, s. 219. 
16» Tamże, s. 219* 
17* Z przeszłości ... op. cit., s. 320. 
16. Dzieje ... op. cit., s. 220. 
19. Tamże, s. 220. 
2C. Z przeszłości ... op. cit., s. 321. 
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21* Dzieje •.. op* cit*i s* 220* 
22* Tamże, s* 22C. 
23* Tamże, a* 221* 
24* Tamże, s. 221. 
25* Tamże, a* 221. 
26» Tamże, s« 222. 
27* Tamże, a* 222. 
28. Z przeszłości ... op. elt., a. 320* 
29* Dzieje ••• op* elt*, a* 23C* 
30* Tamże, a* 230* 
31. Tamże, a* 230. 
32. Tamże, a* 230. 
33* Tamże, a* 230. 
34. Tamże, a* 231. 
35. Z przeszłości ... op. cit., a. 320. 
36* Dzieje ••• op. cit., s. 238. 
37* Tamże, a* 231. 
5S« Z przeszłości ... op* cit., a* 321* 
39* Dzieje ... op. cit., e. 232. 
40. Tamże, a* 232. 
41* Zygmunt Mikulski, Z literackiej przeszłości Lublina, /w:/ 

Sztandar Ludu, lublin 15.Y.1987, »• 112, s. 6. 
42* Tamże* 
43* Dzieje,** op* cit*, e. 232. 
44. Tamże, s* 233. 
45. Tamże, s* 233. 
46* Mikulski *** op. cit., s. 6. 
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ROZDZIAŁ II 

FOTOGRAFIA W POLSCE W LATACH 1918-1939 
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Historia fotografii w okresie międzywojennym posiada do-
tychczas niewiele opracowań. 

Zagadnieniem tym zajmowali się: Igracy Płażewski, Jerzy 
Busza, St. Turowski. Najpełniej okres fotografii w latach 
1918-1939 opisał Igracy Płażewski w swojej książce "Spojrzenie 
w przeszłość polskiej fotografii*'1* 

Okres ten wyznaczają dwie daty: 11 listopada 1918 roku i 
1 września 1939 r. Daty wojen, które zasadniczo wpłynęły na 
sprawy Polski, a co za tym idzie i sprawy polskiej fotografii. 
Polska fotografia rozwijała się nieco innymi drogami niż foto-
grafia na zachodzie Europy. Dziedzina sztuki, na którą mogła 
sobie pozwolić tylko bogata2 część społeczeństwa była przed 
I wojną światową zajęta głównie sprawą narodowowyzwoleńczą, a 
po wojnie dźwignięciem z zacofania gospodarczego kraju. Pomimo 
jednak tych przeszkód znalazły się jednostki które sprawy foto-
grafii wzdęły w swoje ręce, "dobre* ręce, bo nigdy potem polska 
fotografia nie miała takiego znaczenia w Polsce i za granicami 
kraju jak wtedy* 
I wojna światowa dokonała poważnych zniszczeń w fotografii 
polskiej* Na polach bitewnych zginęły dziesiątki ludzi z kame-
rami, w gruzach legły pracownie 1 sprzęt fotograficzny. Przesta-
ły wychodzić czasopisma fotograficzne /Fotograf Polski/, a 
przemysł fotograficzny zaprzestał produkcji z braku personelu 
i surowców /wytwórnia papierów Lebiedzińskiego/, bądź ewakuowany 
razem z cofającym się okupantem'. Przedwojenne stowarzyszenia 
fotograficzne zawieszają swoją działalność na okres wojny, lub 

przestają istnieć* 
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Taki był staja polskiej fotografii w dniu 11 listopada 1918 
roku* Nie był to jednak powód do bezradnego rozkładania rąk, 

a drugiej bowiem strony patrząc była to chwila podniosła* 
Po 150-letnim okresie niewoli rodziła się na nowe polska pań-
stwowość* Do jej budowy przystąpili również ludzie z kamerami, 
amatorzy i zawodowcy* Wykonują oni kilka tysięcy zdjęć obrazu-
jących powojenne zniszczenia /wysadzonych mostów, spalonych wal, 
zrujnowanych warsztatów/* Wybranych 5 tysięcy zdjęć zostaje 
wysłana na pokojową konferencję do Wersalu4* 

W Wilnie na wskrzeszonym po wielu latach Uniwersytecie Stefana 
Batorego, 20 listopada 1919 roku powołano do życia Zakład Foto-
grafii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych* kierownikiem 
zakładu zostaje za namową Ferdynanda Ruszczyca - Jan Bułhak * 
W Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza przy Zakładzie 
Chemii Fizycznej zaczęto kształcić przyszłych fotochemików* 
W 1922 roku dr Henryk Mkolasch wybitny artysta, jeden z naj-
starszych fotografików polskich, rozpoczyna wykłady w nowo pow-
stałym zakładzie Fotografii Politechniki lwowskiej * Uniwersytet 
lwowski Jana Kazimierza tworzy przy katedrze archeologii kla-
sycznej pracownię fotografii dla studentów wszystkich wydzia-
łów - prowadzoną przez Józefa Switkowskiego* Na Politechnice 
Warszawskiej do obowiązkowych wykładów na Wydziale Mierniczym 
zaliczono fotografię, w innych polskich uczelniach utworzono 
lektoraty fotografii * 
W szkołach niższego stopnia dzięki usilnym staraniom Stanisława 
Schonfelda ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia lubi leś-
nego wydało rozporządzenie o następującej treści: "Dyrekcje 1 
rady pedagogiczne szkół winny w granicach rozporządzalnych 
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środków ułatwić uczniom, amatorom fotografom, osiąganie poetę** 
pów w sztuce fotografowania" • Wszystkie te inicjatywy tworzenia 

młodych kadr dla fotografii polskiej były koniecznością chwili* 
W wyzwolonej Polsce nie było fotografów, którzy by zajęli się: 

fotografią użytkową, dokumentalną, ilustracyjną, krajoznawczą i 
prasową* Fotografowie przedwojenni znaleźli swoje miejsce w 
fotografii profesjonalnej i nie byli przygotowani do pracy w 
w/w działach fotografii* Towarzystwa i kluby miłośników foto-
grafii przez długi jeszcze czas działają na zwolnionych obrotach* 
W pierwszych powojennych latach powstaje fotografia krajoznaw-
cza /niektóre części Polski nie były jeszcze nigdy fotografo-
wane/. Zajmuje się nią powołany 1 lipca 1919 roku Referat 
Turystyki * 
Sytuacja zaplecza materiałowego w artykuły fotograficzne i 

sprzęt w nowo odrodzonej Polsce też były w opłakanym stanie* 
W 1919 roku powraca a Rosji Grupa optyków — mechaników ewaku-
owanych razem z fabryką •'Fos* 1 zakładają w Warszawie warsztat 
precyzyjno-optyczny pod firmą nB* Kolberg 1 Ska% a w 1922 roku 
w Poznaniu powstaje fabryka płyt *Ewi"'. W dwa lata później 
firma "I* Sehreider* w Keumach wypuszcza pierwsze obiektywy 
Xenar* 

W fotografii królują nadal techniki specjalne: guma, bromlej, 
przetłok, pigment, platyna, olej do których nadaje się każdy 
wysokogatunkowy papier rysunkowy, ale coraz częściej w sprze-
daży pojawiają się dobre papiery bromowe* Papiery do powiększeń 
o kilku powierzchniach i trzech gradacjach* Są to papiery 
Importowane, takich firm jak: Agfa, Cpcad, czy Gevaert* w listo-
padzie 1925 roku powstaje w Bydgoszczy polska fabryka "Alfa* 

\ 
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założona przez Mariana Dziatkiewicza, która w trzy lata później 
systematycznie dostarcza na rynek polski papiery *Alfagaz% 
' Alfteport* i *Alfabrom% a od 1932 roku też błony zwojowe10. 
Do Polaki w 1925 roku zostaje sprowadzana przez firmę poznańską 
Kazimierza Gregora aparat leica - model Standard. Aparat ten 
daje początek małoobrazkowej fotografii w Polsce. Do rozwoju 
fotografii w Poleca przyczyni się też kupiectwo. Wspiera ono 
materialnie towarzystwa fotograficzne, zmusza wytwórców arty-
kułów fotograficznych pochodzenia zagranicznego, a przeznaczo-
nych na rynek Polski do wydawania w języku polskim cenników, 
katalogów i prospektów /owe katalogi i prospekty były rozpow-
szechniane bezpłatnie 1 zawierały niekiedy kilkaset stron/. 
Wydawane na wysokim poziomie poligraficznym zastępowały podręcz-
niki fotograficzne, których w Polsce było niewiele 1 były 
kiepsko ilustrowane11. Dodatkowo jeszcze w 192P roku przepro-
wadza ujednolicenie cen na artykuły fotograficzne na terenie 
całego kraju, a w dobie kryzysu gospodarczego ostro występuje za % 
zniesieniem wysokich ceł n» sprzęt fotograficzny /wciągnięty 
jest o® na listę rzeczy luksusowych i obarczony podatkiem nle-

12 
kiedy sięgającym trzykrotnej wartości danej rzeczy/ . W następ-
nych latach postęp w technice zachodzi bardzo szybko. W 1929 
roku zostaje wprowadzona do sprzedaży emulsja panchronatyczna, 
w 1930 roku pohawiają się na półkach światłomierze elektryczne 
/selenowe/, w 1931 roku nowoczesne powiększalniki pionowe do 
powiększeń i obiektywy długoogniskowe. W 1932 roku nowe aparaty 
Gonta* i nowe typy aparatu lei ca z zestawem pięciu obiektywów, 
w 1933 roku żarówki błyskowe i papiery bromowe Gevaerta o pięciu 
stopniach kontrastowości i czterech rodzajach powierzchni. 
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I tak co roku do 1939 półki sklepowe obfitują w nowości i 
ulepszenia. Do czasu kiedy Niemcy odbiorą sklepy i przedsię-
biorstwa Polakom, Żydom i obcy- przedstawicielstwom. Prowadzony 
spis placówek handlowych z artykułami fotograficznymi na dzień 
1*I?»1936 roku wykazał ich 4C2 w 2C5 miejscowościach, przy 
wzroście średnio o 12,5 % w skali 1 roku isożna stwierdzić, *e 

13 
na dzień 1 września 1939 roku było ich około sześćset • 

2 przedwojennych towarzystw: Krakowskiego Towarzystwa Fotogra-
fów Amatorów, lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Polskiego 
Towarzystwa Fiłośników Fotografii w Warszawie /1902/, pierwsze 
ulega rozproszeniu, a ostatnie przebywa krótki ksyzys. Sódzki 
Klub Fiłośników Fotografii załoiony w okresie okupacji nieicieo-
kiej jest organizacją elitarną /1916/14, Związek Fotografów 
Zawodowych Królestwa Polskiego /191C/15 również nie przejawia 
większej aktywności. 
Po pierwszej wojnie światowej w różnych zakątkach kraju dzięki 
inicjatywie silnych indywidualności, ludzi oddanych sztuce 
fotografowania powstają nowe towarzystwa fotograficzne, otwiera 
się wystawy i organizuje zjazdy. 
W Polskim Towarzystwie Miłośników Fotografii w 1920 roku preze-
surę obejmuje Stanisław Sch5nfeldt który już w 1921 roku wywiessa 
wykaz terminów wystaw światowych, stale aktualizowany, oraz 
kompletuje teki prac wystawowych i organizuje zbiorowe wysyłki 
fotografii. 
W listopadzie 1924 roku w Poznaniu Bolesław Gardulski organizuje 
Towarzystwo Miłośników Fotografii i wydaje pismo "Polski Przeg-
ląd Fotograficzny" przeznaczony dla fotografii artystycznej, 
naukowej i amatorskiej. Kiedy z braku środków pismo przestaje 
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ukazywać się /1930 r./, Kazimierz Greger wydaje od stycznia 
1931 roku własnym "sumptem* "Wiadomości Foto-Gregera", a. od 
1932 roku to samo pismo pod zmienionym tytułem "Wiadomości 
Fotograficzne"1 • W kwietniu 1925 roku Lwowskie Towarzystwo 
Fotograficzne powraca do tradycji wystawienniczej sprzed wojny 
i organizuje kolejną II doroczną ogólnopolską wystawą fotografii 
artystycznej* 
W 1926 roku Łódzki Klub miłośników Fotografii w ramach obcho-
dów 10 lecia Istnienia Klubu organizuje Ogólnopolską Wystawę 

17 
Fotografii Artystycznej z udziałem wszystkich środowisk • 
Bok 1927 jest przełomowym dla polskiej fotografii* W tym roku 
powstaje Wileńskie Towarzystwo miłośników Fotografii 1 Foto-
Klub Wileński • 8 września otwarto w Warszawie X międzynarodowy 
Salon Fotografii Artystycznej, w dniach 24 i 25 września w War-
szawie odbywa się Zjazd Polskich miłośników Fotografii* Uczest-
niczą w nim: artyści, działacze fotograficy, przedstawiciele 
wszystkich organizacji fotograficznych i z fotografią związanych 
oraz reprezentanci Departamentu Sztuki ministerstwa Oświaty, 
ministerstwa Przemysłu i Handlu, władz administracyjnych i miej-
skich19. Na zjeździe dokonuje się podział na fotografików ar-
tystów /tam po raz pierwszy użył tego słowa Jan Bułhak /, foto-
grafów amatorów i fotografów rzemieślników /15*XII* 1927 r* wpisano 
fotografię na listę rzemiosł/. zjeździe klub wileński zgłosił 
projekt utworzenia Związku Polskich Towarzystw Fotograficznych a 
siedzibą w Warszawie. Zjazdy związku miały odbywać się w 
miejscu następnych międzynarodowych salonów /lwowie, Krakowie, 

Poznaniu, Warszawie/* W 193S roku w zastępstwie salonu sprowa-
dzono do Polski Międzynarodową Wystawę Fotografii Reklamowej z 
Paryża /powodem jest brak środków na organizację salonu/* w 1937 
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roku postanowiono, że wystawa odbywać się będzie zawsze W 
Warszawie i co dwa lata. 
Kierownik sekcji wystaw Polskiego Towarzystwa Miłośników Foto-
grafii Zygmunt Szporek zgłasza projekt organizowania wystaw 
indywidualnych dla fotografików polskich i zagranicznych /bez 
względu na przynależność środowiskową i zamieszkanie/* Wystawy 
odbywały się od listopada 1928 roku w salach towarzystwa w 
Warszawie, ' Fotograf Polski*1 zamieszczał biogramy osób wystawia-
jących. Odbyło się takich wystaw trzydzieści kilka i cieszyły 
się one ogromną popularnością. W czerwcu 1931 roku w lokalu 
Związku wybucha pożar, strawi on sprzęt i całe archiwa. Po poża-
rze wystawiennicza działalność towarzystwa słabnie, a samo towa-
rzystwo zmienia nazwę na Polskie Towarzystwo Fotograficzne. 
Wprawdzie dalej organizuje comiesięczne wystawy, ale nie z takim 
rozmachem jak przed polarem, a "Fotograf Polski* zaprzestaje 
zamieszczać biogramy artystów. Ukazują się natomiast w dzienniku 
stołecznym "Gazecie Polskiej* znakomite recenzje tych wystaw 
pióra Jana Sunderlanda /przerwane wybuchem wojny/• 
W 1929 roku na powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w dziale 
sztuki, zorganizowano wystawę fotografii , Była to prezentacja 
fotografii w niepodległej Polsce. Pokuszono się wtedy nawet o 
obliczenie miejsca Polski w świecie /na podstawie statystyk: 
ilości artystów i obrazów obesłanych przez nasz kraj/, było ono 
szóste po Stanach Zjednoczonych Ameryki, Francji, Niemczech, 
Austrii 1 Włoszech. Z czołówki fotografów polskich utworzono 
Foto-Klub Polski, organizację o znaczeniu czysto prestiżowym. 
W następnych latach mnożą się coraz to nowe towarzystwa i orga-
nizacje fotograficzne: 1932 roku Foto-klub Imca w Krakowie, 
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Towarzystwa Miłośników Fotografii w Tarnowie i Grudziądzu* 
W 1934 roku powstaje Śląskie Towarzystwo Miłośników Fotografii 
w Katowicach i Chorzowskie Koło Fotograficzne "Foton*. W 1935 

23 
roku powstaje Wielkopolskie Towarzystwo Fotograficzne , Towa-
rzystwo Młodników Fotografii w Krzemieńcu, Koło Fotografów 
Amatorów przy Towarzystwie Tatrzańskim* w Stanisławowie. W 193̂  24 
*oku organizuje się lubelskie Towarzystwo Fotograficzne • 
Rozpisywane są nowe wystawy: "Piękno Ziemi Śląskiej /1934 roku i 
1938 roku/,"Piękno Wilna i Ziemi Wileńskiej% "Piękno Hucuł-
ssczyzny", Piękno Ziemi Wielkopolskiej. W II poł. 1938 roku 
rozpisano wystawę ogólnopolską fotografiki ojczystej w Warszawie 
pod protektoratem Ministerstwa Spraw zagranicznych. Ostatnia 
wielka wystawa XI Międzynarodowy Salon Fotografiki, na który 
zaczęły już przychodzić fotogramy, nie dochodzi do otwarcia. 
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100 tysięczny Lublin, największe miasto prawostronnej części 
Wisty, nie należał do białych plam w fotografii w Polsce, 
w pierwszym almanachu fotografii polskiej z 1934 roku1 w 
spisie adresowym fotografików polskich biorących udział w 
wystawach krajowych i zagranicznych było już 16 nazwisk osób 
pochodzących z Lublina. 
Pośród tych nazwisk spotkać możemy ludzi uprawniających foto-
grafię jako zawód, jak również fotografów amatorów. liczba 
ludzi fotografujących w tym mieście nie ograniczała się tylko 
do tej szesnastki. W lublinie mieszkało o wiele więcej jeszcze 
osób posiadających aparat fotograficzny i robiących nim 
zdjęcia. Klisze, błony i odbitki można było wykonać w labora-
toriach zdjęć amatorskich znajdujących się przy prawie wszyst-
kich zakładach fotograficznych, w foto-pracownlach trudniących 
się wyłącznie wykonywaniem tego typu prac i niektórych składach 
z materiałami fotograficznymi, które również prowadziły foto* 
laboratoria. 
Ka tych, którzy fotografią się nie pasjonowali, a chcieli mieć 

r 
pamiątkowe zdjęcia czekały 24 zakłady fotograficzne • Zakłady 
te należały w przeważającej większości do ludności żydowskiej, 
jedynie ok. 5 lub 6 z nich były pod zarządem Polaków4. 
Wysoka konkurencja sprawiała, że dbano o poziom wykonywanych 
usług, a za renomowane zakłady uważano: 

"Fotorys" na ulicy Narutowicza 19, pana Edwarda Hartwiga, 
"Foto-Art" na Krakowskim Przedmieściu 29, pana ludwika 

Hartwiga, 
"Foto Bonardi" na Krakowskim Przedmieściu - 0, pana Eljasza 
Funk ta, 
"Foto Zofia* na Krakowskim Przedmieściu 41, pana Edwarda 
Samojednego, 



34 

Toto Janina" na krakowskim Przedmieściu /przed pocztą idąc 
od strony Bramy krakowskiej, pana Mariana Porębnego, 
"foto Cenowa* na Krakowskim Przedmieściu 24 /zakład żydow-
ski/ i 
zakład na ul* Lubartowskiej 12, pana lameta Ssaji* 
Pozostałe zakłady fotograficzne były mniej popularne i słu-

żyły mniej wybrednej klienteli* Dwa z nich mieściły się na 
końcu ul* Lubartowskiej /obecnie Skrzyżowanie ul* Lubartowskiej 
1 Al. Tysiąclecia/ i na rogu ulic Wieniawskiej i krakowskie 
Przedmieście /obecnie mieści się tam szkoła muzyczna/* 

Oprócz stałych zakładów fotograficznych zdjęcie można było 
sobie zrobić na ulicy. Leikarze, jak nazywano fotografów tym 
się trudniących /od nazwy aparatu którym się posługiwali/ tylko 
czekali na uchwycenie podobizny przystojnego mężczyzny w towa-
rzystwie pięknej damy. Fotografowie ci mieli swoje rejony, w 
których robili zdjęcia. I tak pan Wierucki miał odcinek kra-
kowskiego Przedmieścia od ul. Kapucyńskiej do Osterwy, 
leikarzy w lublinie było około pięciu* 

Amatorski ruch fotograficzny Lublina skupiał się w trzech 
organizacjach: Kole Miłośników Fotografii*, sekcji "miłośni-
ków Fotografii* i lubelskim Towarzystwie Fotograficznym, o czym 
szerzej piszę w dalszej części mojej pracy* 

W sprzęt i materiały do fotografii zaopatrywać się każdy 
mógł w dwunastu składach , można w nich było kupić aparat każ-
dej marki 1 każdy odczynnik potrzebny do fotografii* 
Największy i najlepiej zaopatrzony był skład apteczny pana 
St. Magierskiego mogący równać się nawet z taką firmą jak 
poznańska Gregera. 
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Magierski 1 SK-A przy Krakowskim Przedmieściu 20 prowadził 
sprzedaż materiałów fotograficznych i sprzętu fotograficznego* 
Wykonywała też we własnym laboratorium /urządzonym przez nie-
miecką firmę Agfa/ prace amatorskie* Firma miała również kon-
takty z innymi koncenrami np* Kodak* Pozostałe składy ze 
sprzętem fotograficznym to skład przy Krakowskim Przedmieściu 34 

/miejsce klubu pod Strzechą/, sklep elektryczny przy tej samej 
ulicy pana Tadeusza Łuszczewskiego, skład pana Radzkiego przy 
ul* M. Buczka* 
W materiały fotograficzne można było się zaopatrzy • w sklepie 
elektrycznym przy ul* J. Osterwy, w składzie aptecznym pana 
Księżyckiego przy ul* 1 Maja /w pobliżu dworca PKP/ oraz w 
składzie aptecznym pana Noskiewicza przy ul* Miłej i w składzie 
aptecznym znajdującym się na rogu ulicy Lubartowskiej i prze-
dłużeniu ulicy Kowalskiej* 

1* Rzemiosło fotograficzne 

W dniu 7.VI.1927 roku rozporządzeniem prezydenta Rzeczy-
pospolitej *O prawie przemysłowym" rozstrzyga się ostatecznie 
spór o Istnienie rzemiosła fotograficznego* Liczna blisko 
2,5 tys* rzesza właściecleli zakładów fotograficznych w stwo-
rzeniu organizacji cechowych, regulujących dopływ nowych sił 
pracowniczych upatrywała ograniczenie konkurencji, zapewnienie 
zakładom rentowności i właściwego wykonywania usług* 
Fotografowanie zostało wpisane na listę rzemiosł dnia 15.XII.1927 
roku i stało się samodzielnym rzemiosłem* Aby uzyskać kartę 
rzemieślniczą, dokument niezbędny dla urzędu skarbowego, wszyscy 



dotychczasowi właściciele zakładów winni byli udowodnienie praw 
nabytych, lub wykazać w drodze tzw* dyspensy posiadanie odpo-
wiedniego uzdolnienia zawodowego * 

W pierwszym przypadku Izba Rzemieślnicza wystawiała zaświadczenie 
o posiadaniu przez daną osobę praw nabytych, co następowało po 

zbadaniu przedłożonych dowodów na podstawie uchwały Zarządu Izby, 
w drugim kandydat składał egzamin przed komisją kwalifikacyjną, 
która sprawdzała czy posiada on odpowiednie uzdolnienie zawodo-
we i wydawała protokólarne orzeczenie* Na podstawie orzeczenia 
Izba Rzemieślnicza występowała do władz przemysłowych z wnios-
kiem przychylnym lub nieprzychylnym • V skład komisji egzami-
nacyjnej wchodził: przewodniczący /w Lublinie przeważnie był 
nim pan Ludwik Hartwig/, dwaj członkowie i jeden czeladnik * 

I zyskiwanie kart rzemieślniczych na zasadzie praw nabytych 
skończyło się z dniem 31•XII*1936 r* Po tym dniu pragnący 
uzyskać karty, a nie posiadający normalnych dowodów musieli 
składać egzamin kwalifikacyjny • 

Fotografowie - amatorzy mogli również być dopuszczeni do 
sprzedaży swych prac na rynku, bądź jako wykonujący przemysł 
domowy, bądź jako rzemieślnicy do sumy 300 zł* rocznie* Powyżej 
tej sumy winni uzyskać kartę rzemieślniczą * 

Na naukę w zawodzie fotografa mógł być przyjęty chłopiec 
lub dziewczynka po ukończeniu 14 roku życia* Kandydat winien 
mleć wypełniony obowiązek szkolny* Nauka trwała trzy lata* 
Prawo do kształcenia uczniów przysługiwało zasadniczo mistrzom* 
Rzemieślnicy, którzy zatrudniali uczniów przed 1'*XII*1927 r* 
mieli prawo kształcenia uczniów pozostawione w dalszym ciągu. 



37 

Zakłady fotograficzne wymienione we wstępie rozdziału wykony-
wały swoje usługi na materiałach firm zagranicznych: niemieckich i 
belgijskich. W późniejszym okresie w miarę powstawania firm pol-
skich, na materiałach produkcji krajowejv w szczególności firmy 
*J. Franaszek*12, której produkty były wysoko cenione. Odbitki 
w zakładach fotograficznych wykonywano przede wszystkim na papie-
rach ohlorowych 1 chlorobromowych, rzadziej bromowych o formacie 
pocztówki. Wykonywali je fotografowie przy świetle dziennym, 
bądź sztucznym w kopioramkach i przy użyciu powiększalników pio-
nowych. 
Do wyjątków należał zakład pana Edwarda Hartwiga stosujący inne 
techniki zwane specjalnymi* 

Odbitki oprócz zabarwienia biało-czarnego miały zabarwienie 
zielonkawe /robione na papierze chlorobromowym/, bądź brunatne 
/sepiowane/. Wykonywane były w kilkunastu rodzajach powierzchni. 
Zakłady żydowskie specjalnie dla siebie sprowadzały papier 
chlorobromowy o powierzchni jedwabistej o nazwie "Weriton*. 
Pójście do fotografa w owym czasie stawało się niemal świętem 

rodzinnym. Kupienie zdjęcia nie należało do rzeczy tanich, a 
koszt portretu w technice szlachetnej dochodził nawet do cztero-
krotnej wartości butów. Toteż kiedy nastały trudne czasy kryzy-
su gospodarczego wprowadzono w zakładach fotograficznych, naj-
pierw żydowskich później i polskich nowe typy zdjęć tzw. zdjęcia 
kryzysowe i reklamowe by tylko przyciągnąć klientów. Oszczędność 
ta polegała na zmniejszeniu formatu odbitki w sytuacji zdjęcia 
kryzysowego do 1/6 części pocztówki,a w sytuacji zdjęcia rekla-
mowego do 1/3* 
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2. Amatorskie organizacje fotograficzne na terenia miasta 
Lublina w latach 1918-1939 

"Stara stolica dużego regionu41 /jak nazywa Lublin Ignacy 
Płażewski? późno zapisała się organizacjami fotograficznymi w 
historii polskiej fotografiki. Z publikacji pana Ignacego 

2 
Płażewskiego i rękopisu pana dr Jana Zgierskiego oraz z cza-
sopism wychodzących w tym okresie wynika, że w Lublinie istnia-
ły trzy amatorskie organizacje fotograficzne: "Koło Miłośników 
Fotografii* przy Szkole Budownictwa, sekcja "Miłośników Foto-
grafii* przy Towarzystwie Krajoznawczym 1 "lubelskie Towarzystwo 
Fotograficzne"• 

2.1. 
"Koło Miłośników Fotografii* przy Szkole Budownictwa w Lubli-

nie ul. Leszczyński ego 11 założono w pierwszych dniach paździer-
nika 1930 roku. Na powstanie koła złożyło się: 

- duże zainteresowanie młodzieży fotografią /w owym czasie 
dziedzina sztuki zbyt kosztowna jak na kieszeń młodzieńca 
czy panienki/, 

- przydatność znajomości fotografii przyszłym technikom 1 
inżynierom jakimi zostawali absolwenci Szkoły Budownictwa, 

- przyjazny stosunek dyrekcji szkoły do koła /podyktowany 
m.in. rozporządzeniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego, o czym piszę w II rozdziale mojej 
pracy/. 

Koło Miłośników Fotografii było organizacją fotografów amato-
rów, uczniów szkoły*. Pracami tej grupy zainteresował się 



40 

Dyrektor szkoły, pan inż. Kazimierz Danowski zaangażował 
jako fachowych instruktorów pana Adama Gajewskiego oraz 
Edwarda Hartwiga, pod których kierunkiem była prowadzona 

systematyczna nauka teoretyczna i praktyczna fotografiki 
/Tylko w okresie od 24.XI.1S30 roku do 1.71,1931 roku odbywały 
się wykłady teoretyczne w wymiarze 64 godzin, zajęcia praktycz-
ne 96 godzin, oraz 6 wycieczek na Stare Miasto i w okolice 
Lublina/. 
Zarządowi Koła liczącego w czerwcu 1931 roku 51 członków. 

Dyrekcja szkoły przyznała prawo korzystania z pracowni fizyko-
chemicznej, w której odbywały się zajęcia praktyczne, oraz 
sprzęt 1 materiały fotograficzne. Wydatki bieżące koło pokry-
wało ze składek członków. 

Pierwsza wystawa fotograficzna koła połączona z konkursem 
odbyła się 21 czerwca 1931 roku. Zgromadziła ona 130 prac 
uczniów. Autorami najlepszych prac przyznano nagrody rzeczowe 
w postaci sprzętu fotograficznego i albumu do zdjęć. 
Wszystkie prace były wykonane na materiałach krajowej wytwórni 
"Alfa" w Bydgoszczy, z którą koło było w stałym kontakcie. 

2*2* 

Na temat sekcji "Miłośników Fotografii" przy Towarzystwie 
Krajoznawczym w lublinie niewiele zachowało się materiałów. 
Jedynym znanym mi przekazem na jej temat jest wstęp w katalogu 
z wystawy fotograficznej "Lublin i Lubelszczyzna w fotografii" 
z 1947 roku pióra pana inż. St. Szramowlcza5, We wstępie tym 
pan Szramowicz pisze "... kilkuosobowa grupa tworzy sekcję 

Miłośników Fotografii przy Towarzystwie Krajoznawczym, a następ-
nie wyłania samodzielną organizację lubelskie Towarzystwo Foto-
graficzne . 
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2.3. 
Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne zostało założone w 

lutym 1937 roku w Lublinie. Niektóre źródła podają, że już 
pod koniec 1936 roku dziesięciu panów, z których większość 

miała za sobą uczestnictwo w wystawach krajowych i zagranicz-
nych zawiązało lubelskie Towarzystwo Fotograficzne. 
Zielony zeszyt na podstawie którego pan dr Jan Maglerski 
odtworzył listę członków, zawiera 31 nazwisk /5 z nich było 
przekreślone/• 

Do wybuchu II wojny światowej czas upływał towarzystwu na 
wytężonej pracy, przyjazna i serdeczna atmosfera sprzyjała 
wzrostowi grupy. Nowi członkowie prowadzeni przez starszych, 
bardziej doświadczonych kolegów szybko wyrównywali wysoki 
pozlor artystyczny 1 techniczny, a liczny udział zdolnych 
członków towarzystwa /panów: Edwarda Hartwiga, Stanisław 
Zgierskiego, Mieczysława Rotblita, Stanisława Saramowicza, 
Wiesława Żarskiego/ w wystawach krajowych i zagranicznych 
wysunął Lublin na czołowe miejsce w polskiej Fotografice. 

W składzie członków towarzystwa możemy rozpoznać właścicieli 
zakładów fotograficznych, składów s materiałami fotograficz-
nymi, ludzi nauki, artystów malarzy, urzędników państwowych 
i oficerów wojskowych. Są Polacy i Żydzi /Mieczysław Rotblit/. 
Połączeni wspólnym celem - fotografią, tworzeniem nowych nie-
powtarzalnych obrazów organizują wspólne plenery i spotkania. 

O nich to największy polski artysta fotografik Edward Hartwig 
powie po latach "była to najlepsza szkoła fotografii*'. 

Jesienią 1537 roku lubelskie Towarzystwo fotograficzne 
ogłasza Ogólnopolską Wystawę Fotografiki Polskiej w Lublinie. 
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Otwarcia wystawy w dniu 27 lutego 1938 roku w Gimnazjum Pań-
stwowym im. Unii Lubelskiej przy ulicy Narutowicza 12 dokonuje 
Wojewoda lubelski8 Jerzy de Trameecurt* Wystawa obejmowała 330 
prac 118 autorów* Udział w niej 13-tu członków lubelskiego 
Towarzystwa Fotograficznego /na 17-tu Lublinian/ staje się 
wielkim sukcesem lubelskiego środowiska fotograficznego. 

Wrzesień 1939 roku przekreśla nowo plany lubelskich fotogra-
fików /w styczniu 1940 roku miała gościć m.in* w lublinie ekspo-
zycja Xl międzynarodowego Salonu Fotografiki/* 
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1* Płażeweki, op. cit,t s. 297. 

2* Jan Magierski, lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, rękopis 
opr. maj 1987 roku* 

3. lubelskie Towarzystwo Fotograficzne* "Przegląd fotograficzny* 
1937, nr 3# s* 57$ lubelskie Towarzystwo Fotograficzne. 
' Fotograf Polski* 1936, nr 4, s* 56; Koło Młofolków Foto-
grafii przy Szkole Budownictwa w lublinie "Fotograf Polski" 
1931, nr 7# s. 139. 

4* Tamże, s* 139* 
5* Stanisław Szraaowloz, lublin i Lubelszczyzn* w fotografii* 

Katalog wystawy* lublin czerwiec 1947 r* 
6* Lubelskie Towarzystwo, op* cit», s* 57* 
7* lubelskie Towarzystwo Fotograficzne* skorowidz członków 

/zeszyt zielony/* 
6* Wystawa Fotografiki Polskiej* Katalog wystawy. Lublin 

ul* Narutowicza 12, 1936. 
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ROZDZIAŁ IV 

UCZESTNICTWO LUBLINIAN W MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH 

WYSTAWACH FOTOGRAFICZNYCH W LATACH 1918-1939 
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W paragrafie tym przedstawię uczestnictwo lubelskich foto-
grafików w wystawach fotograficznych /lub wystawach z udziałem 
fotografii/ w Polsce i za granicą* W zestawie tym podanym 
chronologicznie obok nazwy wystawy, nazwiska i imienia autora 
podają ilość 1 tytuły prezentowanych prac, jak również o llo 
jest to możliwo technikę jaką zostały wykonane* 

V zbieraniu materiałów do tego rozdziału napotkałem na wiola 
trudności wynikających z faktu braku pełnego zestawu katalogów 
wystaw s w/w okresu, bądź w dotarciu do innych źródeł infor-
macji /np* ograniczona możliwość skorzystania z Informacji 
ustnych osób pamiętających ten okres/* Dlatego też uwzględnia-
jąc to ograniczenia poniższa prezentacja fotografików może 
okazać się niepełna* 
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1926 Wystawa fotograficzna w Warszawie pt. "Piękno Polski" 
zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 

Marczewski Witold /zaprezentował dużą serią 
powiększeń obrazujących Lublin/1 

1951 V Międzynarodowy Salon Fotografiki w Warszawie 
Kaczmarek Wacław /wszyscy debiutowali/ 
Marczewski Witold 
Witkowski Tadeusz 

1933 VII Międzynarodowy Salon Fotografiki w Krakowie 
Rotblit Mieczysław2 /debiut/ 

1934 VIII Międzynarodowy Salon Fotografiki w Poznaniu 

Szulc A.5 /debiut/ 

1935 IX Międzynarodowy Salon Fotografiki w Warszawie 

Hartwig Edward4 /debiut/ 

1936 Międzynarodowa Wystawa Fotografiki w Budapeszcie 

Hagierskl Stanisław5 "Żaglówki" 

1937 Międzynarodowa Wystawa Fotografiki w Birmingham 

Magierski Stanisław6 "Barka" 
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1937 Wystawa grupy plastycznej "Krąg"7 

Dobkiewicz Zygmunt Cisza br. olej 
Stary Lublin III brom 
Hel V brom 
Pod słońce brom 

Grzywacz Zygmunt Kocie Figle brom 
Las brom 

Kra brom 
żniwa brom 
łabędź brom 
Dolina Prutu brom 
Posiłek brom 
Słonecznik brom 
Stogi brom 

Hartwig Edward 
Przed burzą 
Rybak 
Sieci 
Po deszczu 
Schonbrun /Wiedeń/ 
Poranek 
Pod Wiedniem 
Portret 
Kościół św« Stefana 
W Wiedniu 

O zachodzie 

brom 
złotobrom 
złotobrom 
brom 
brom 
brom 
chlorobrom 

brom ton* 
brom ton* 
złotobrom 

ton. 



Inż. Kozłowski Antoni 

Magierski Stanisław 

Rotblit R» 

Inż. Szramowicz St« 

Kpt. Żarski W* 

Słonecznik 
Ciernista Osłona 

'Zachód słońca 
Bzy 

żaglówki 
Na targu Sibenik 

Handlarka Jarzynami 
Portret marynarza 

Przy źródle 

Przystań o zachodzie 
Stara uliczka 
wiejski zaułek 

Studium portretowe 
Jabłka 

Ruiny Zamku w 
rsyc&ofa 
Arkady 
Żniwa na Kaszubach 

nad Wisłą 

Narada potworów 
Ośmiornica 
w parku 
Zima 
Po zbiorach Spokój 

Hochheiner 
przetłok 

"bron 
bro?" 

chi GTobros 

eh 
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Strumyk 
Stary kapec 

1937 Itorocawa Wystawa Fotografiki Polskiej we Lwowie 6 

Hartwig Edward Ciernista osłona 
Sieci 
Słonecznik 
i od kościelny® filare® 
Ba stary® Mieści© 
Zakątek 

agieraki Stanisław żaglówki 
la targu Sibeniku 
Portret ©arynar za 

Szramowicz St. W górach 

Fragment z Kazimierza 

G I Międzynarodowy Salon Fotografiki w Polsce" 

Magierski St, Cyganki 
Żaglówki 

Hartwig E., Portret 
Pielgrzym: 

Trzy profile 
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Rotblit K* Pejzaż brom 

Żarski Wiesław Pejzaż brom 

Famet S« Motyw z Jerozolimy brom 

1938 XVIII Doroczna wystawa Fotograf ik i P o l s k i e j 

Hartwig 



Rozmej Jerzy 

Żarski Wiesław 

Grzywacz 

Hartwig 

• -

Chłopcy brom 
Portret p« K»£« brom 

brom 
Passat brom 

M m brom 
Kłodnica I brom 
Kłodnica II brom 

Lata 

Wystawa Fotografiki Polskiej w Lublinie1 * 

Poranek w Budapeszcie bromlaj 
Dubrownik X? bross 
Cisza brom 
'Tragarze brom 

Przydrożna kapliczka brom 
Pejzaż I brom 
Pejzaż II brom 

Brzozy brom 
Jabłka brom 

Stara uliczka 
Mglisty poranek 
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Inż Kozłowski 4. Jeziorko w parku brois 
Dorokl ca przedmieściu broa 

Kwiatkowski Jan iolna droga Iros 

Inż. Lipiński Kazimierz Z fragmentów przeszłości brom 
W opuszczonym kapitularzu brom 
Wśród olbrzymów brom 

O zmierzchu brom 

Mgr Magierski St, Cyganki brom 
/dyplom ho-
norowy/ 

Ślepiec broa 
Falowane konie broir 
Ustka bron 

Studnia. s&łotobroi& 

Makarewicz H. Model 19T7/1938 brom 
Groteska brom 

Famet Szaja Jabłka brom 

Rotblit Mieczysław 
Słoneczniki brom 

Przy źródle brom 
Studium portretowe brom 
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Przechowski Marian Chrystus brom 
Fragment dworku brom 

Samojedny Roman Aleja brom 
Kwitnący kaktus brom 

Sawicki Stanisław Kotki brom 

Inż. Saramowicz Stanisław Fragment z Kazimierza brom 
W górach brom 
latem brom 

Szydłowski Stanisław Zmierzch brom 
Garnki fcrois 
Pod kościołem brom 

Kpt. Żarski Wiesław Nędzarz brom 
Pejzaż brom 
Zima brom 
Kłodnica I brom 
Kłodnica II 

1956 3 Międzynarodowa Wystawa w Ljubljanie 

Stara ulica 

Magierski St* Cyganki 
Barka 

Hartwig 
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Rotblit Mieczysław Ślepiec 

Dziecko w fotografii - wystawa w Warszawie 

Hartwig Edward Zaduma /I nagroda/ 

Pierwsza Polska Wystawa Fotografii ojczystej w Warszawie 
1938-1959 

Cz* I FOTOGRAFIA Ojczysta 

Grzywacz Zygmunt Żniwa na Podolu brom 
Polska droga 
/ Lubelszczyzna brom 

Hartwig Edward .Panieńskie sekrety 
/Z lubelszczyzny/ 
Przed kapliczką 
W niedziele 

Spotkanie 
lubelska kapela 

1 Gaweł 
do wei 

mglisty poranek 
w lublinie 

Wizja miasta /lublin/ 
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Do miasta 
Zimowa baśń 
Poranek nad wodą 

lato 
podzamcze 

Cicha. przystań 
Sprawa sieci 

brom 

Lipiński Kazimierz Szczyty baroku /Kazimierz Dolny nad Wisłą/ 
Z nastrojów 
Kazimierz Dolny nad Wisłą/ brom 

Magierski Stanisław niedzielne 7labelakie/ 

Kazimierz w rynku /Kazimierz n. Wisłą/ 
Malowane konie /Kazimierz Wisłą/ 

bross 
Pejzaż- /Kazimierz n. Wisłą/ brom 

brom 

Makarewicz Henryk 
Rotblit Mieczysław 

/lubelskie/ 
Wieśniaczka z lubelskiego 
Wieśniak 
Goście z Krzczonowa 
Wieśniak z Biłgoraja 

brom 

brom 

Żarski Wiesław Kłodnica 
Pejzaż z Rejowca 

Owce /Wołyń/ 
Na wiejskiej drodze brom 
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Wołyń 
Typ lubelski. 1 

cz. II FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA 

Grzywacz Zygmunt Lublin, Podwale 
Przedmieście 

Krajobraz lubelski 1 
Krajobraz lubelski II 

Hartwig Cisza 

Żarski 
Typy lubelskie 

/okolice Lublina/ 
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PRZYPISY 

1* op. cit., &. 220* 
/ Xn&. Witold Karczewski /1877-1944/ osiadły służbowo w lublinie 
aktywnie uczestniczył w ruchu fotograficznym Polski/* 

2* tamże* s* 297* 
3* Tamże, s* 2S7. 
4* Tamże, s. 297. 
5* Nenezetkdzimfrresai ̂ enykepklallit;a* Katalog wystawy, Buda-

peszt 1936* / W wystawie wzięło udział 2 Polaków, obok wymie-
nionego St* Zgierskiego udział wziął Edward Czarny z Sitkowa/* 

6* Birmingham Photographie Society 27th February - 13th March 
1937* 
At tb» Eoyal Birmingham Soeiety of Artlsts*Gallorlsat %sw 
Stroct, Birmingham 2* Katalog wystawy 1937. 

7* Wystawa grupy plastycznej Krąg. Katalog wystawy. lublin 
28.11*1937 7/14/1X1 /Obok członków grupy plastycznej Krąg 
wystawiali swoje prace fotograficy/* 

8« XVII Doroczna Wystawa fotografiki Polskiej. Katalog wystawy. 
lwowskie towarzystwo Fotograficzne* Ifwdw 1937* 

S* I Międzynarodowy Salon fotografiki w Polsce 25.II-3.XI* 
Katalog wystawy, Polskie Towarzystwo Fotograficzne. Warszawa 
1937. 

10* XVIII l:orocsna wystawy Fotografiki Polskiej 1.?.-29*f* 193®. 
Katalog wystawy. Lwów 1S58* 

11* Wystawa Fotografiki Polskiej w Lublinie. Katalog wystawy, 
Lublin 1936* 

12* 3 Międzynarodowa Wystawa w Ljublianie 1-12 septembra 1938. 
Katalog wystawy* 
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13» Biuletyn izby Rzemieślniczej w lublinie 1938 grudzień 
nr 9/55/» s* 13. 

14* pierwszaa Polska Wystawa Fotografii Ojczystej* Warszawa 
1958-1933* Katalog wystawy, /Wystawa składała sif s dwócto 
esęscl: I Fotografia ojczysta, II litografia krajoznawcza 
wystawa została otwarta 18.XII.1938 r«/« 
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Biogramy wybranych znakomitości fotograficznych 
obejmujące okres do -1939 roku 

1. LUDWIK HARTWIG 

2* EDWARD HARTWIG 

STANISŁAW MAGIERSKI 



• 60 - LUDWIK HARTWIG 

Urodził się w 1865 roku w Kijowie1 w ubogiej rodzinie. Jako 
12-letni chłopiec zostaje posłany przez rodziców r.a naukę do 
fotografa. Był rok 1895 gdy trafił do mistrza Tiraspolskiego 
w Odessie-". Tam uczył się cztery lata. fotem wyjeżdża do Łodzi 
gdzie pryncypał zakłada nowe filie, gdzie zostaje ich kierow-
nikiem i spędza dwa lata. następnie wyjeżdża do Warszawy i 

Moskwy. Tam też rozstaje się ze swoim pryncypałem i otwiera 
* 

swoje atelier. Ma wtedy już 19 lat. Zakład jego znajduje się 
na wolnym powietrzu / uzyskanie i utrzymanie zakładu w pomiesz-
czeniu, nie należało do rzeczy łatwych i tanich/. Tam też pozna-
Je młodą Rosjankę, z którą wiąże swoje życie. Ma już trzy dobrze 
prosperujące zakłady, kiedy sytuacja w Moskwie dla obcokrajow~ 
ców staje się coraz bardziej trudna. Zwiększające się podatki 
zmuszają rodzinę Hartwigów do wyjazdu do Polski. Miastem, które 
wybierają jest lublin - przyjeżdżają tutaj w 1918 r. Zamieszka-
ją na ul. Glinianej 23, a za pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
rodzinnej biżuterii i futer buduje Ludwik Hartwig na rogu ul. 

Narutowicza i Szpitalnej /obecnie Pstrowskiego/ drewniane atel-
ier̂  "bez podłogi i o szklanym dachu. Rozpoczyna od popularnej 
fotografii portretowej, a następnie równolegle zajmuje się 
fotografią reportażową. Jego znakomite zdjęcia z uroczystości 
państwowych, szkolnych, z zawodów sportowych zyskują mu duże 
uznanie i czynią popularną jego firmę* w pracy pomaga mu syn 

Edward, późniejszy wysokiej klasy fotografik* Gdy na początku 
lat 30-tych zaczęto stosować przy robieniu zdjęć magnezję pan 
Ludwik Hartwig zawiera urnowy z teatrem lubelskim, gdzie uwiecznia 



sceny z wystawianych sztuk, A, że premiery odbywały się co 
tydzień pracy miał dużo. Na drukowany® bileciku firmowym 
widnieje napis: Ludwik Hartwig Fotograf uniwersytetu lubelskiego 
I Teatru Wielkiego - było to wtedy modne i nobilitowało firmę -

5 
mówi w rozmowie pan E. Hartwig . Sowodea wielkiej przedsiębior-
czości ze strony pana ludwika Hartwiga było założenie na pow-
szechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu /w 1929 r./ prywatnego 
pawilonu fotograficznego pod nazwą Ludwik Hartwig' , który cie-
szył się dużym wzięciem u zwiedzających wystawę gości z Polski 
i z zagranicy. W 1933 roku /a może i wcześniej/- pan Ludwik 
.Hartwig otwiera zakład w gmachu hotelu Europejskiego /Krakow-
skie Przedmieście 23/ • Swoje dawne atelier oddaje synowi 
Edwardowi, który pracuje odtąd pod- swoją firmą. 

Ludwik Hartwig obok intensywnej pracy zawodowej, miał jeszcze 
czas na pracę społeczną i pedagogiczną. Przez szereg lat przed 
II wojną światową piastował funkcją prezesa cechu fotografów 
woj. lubelskiego. Był przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej . 

Brał udział w szkoleniu młodzieży szkół zawodowych. 



62 

Przypisy 

1, Wiera Korneluk. Senior lubelskiej fotografiki, "Kultura i 
-cle' 1958t nr 29, a. ?. 

2. Przez źródła pisownia nazwiska mistrza* do którego uczęszczał 
Ludwik Hartwig jest różnie podawana: Tiraspolski, Tyraspolski• 

3. Sławomir Litwiński, ludwik Hartwig. ł Kurier lubelski" 
luty 1976 r.t nr 30, s. 4. Podaje on, A© w Warszawie. 

4. Przekaz udzielony przez panią Zofię Bętkowską /z domu Hart-
wig/ zamieszkałą w lublinie przy ulicy Narutowicza 23/7. 
5. Przekaz udzielony przez pana Edwarda Hartwiga zamieszkałego 
w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 51/10. 

C. Litwiński, op. cit., s. 4. 
7. Przekaz udzielony przez pana Kazimierza Wieruckiego zariesz-

kałego w Lublinie al. Krakowskie Przedmieście. 
8. Biuletyn Izby Rzemieślniczej, op. cit., styczeń 1936 r., 
nr 1/26/» s. 8 . 



EDWARD HARTWIG 

Edward Hartwig urodził: się 6 września 1909 roku w Moskwie1. 
Błędnym podaniem jest artykuł w "Kurierze lubelskim* autora 
posługującego się inicjałami GAJD-SLAW, w którym podaje on, że 

Edward Hartwig urodził się w Lublinie, jako czwarte dziecko 
miejscowego fotografa Ludwika Hartwiga". Po przyjeździe do 
Lublina mieszkał wraz z rodziną przy ul. Glinianej. Miał wtedy 
dziewięć lat. "Zimą - wspomina Edward Hartwig - w komórce na 
podwórzu, gdzie mieściło się nasze laboratorium zamarzała woda. 

O 6 rano rozpalałem w Żelazny® piecyku, grzałem wodę i przystępo-
wałem do wywoływania klisz, robienia odbitek, płukania itp. 
Ręce grabiały bo gorąco było tylko w promieniu metra od piecyka 
W niewielkiej odległości od zakładu stały dwie gabloty, w któ-
rych wystawiano bielące fotogramy. Początki fotografiki Edwarda 

Hartwiga związane były z działalnością ojca. "W pracy powaga mu 
syn Edward, który zdobywa pierwsze szlify późniejszego wysokiej 
klasy kunsztu, pod kierunkiem swego ojca - niezawodnego nauczy-
ciela"4. W Lublinie kończy gimnazjum im. Stanisława Staszica, 
jednocześnie też pobiera nauki rysunku u pana Wiercińskiego. 
Jego pierwsze prace do dzisiejszego dnia wiszą na ścianach 
mieszkania siostry artysty pani Zofii Piątkowskiej przy ul. 

Narutowicza 23/7 . Następnie na nauki wyrusza do stolicy by w 
najlepszym zakładzie fotograficznym Warszawy u pana Olszewskiego 
zdobywać dalszą wiedzę. 
Gdy Ojciec pana Edwarda przenosi się do nowego lokalu w pod-
wórzu hotelu europejskiego on urządza własny zakład w przekazanym 
su przez ojca lokalu na Narutowicza 19. Mimo, że prowadził 
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zakład fotograficzny, częściej go można było spotkać z aparatem 
w ręku w plenerze niż w pracowni fotograficzne j' • W 1930 roku 
młody Hartwig bierze udział w pierwszej wystawie fotograficz-
nej od razu zwracając uwagę znawców • Staje się powoli znanym, i 
cenionym artystą fotografem. Dla pogłębienia wiedzy fotograficz-
nej pan Edward wyjeżdża na dwa lata do Wiednia i studiuje w 
Instytucie Graficznym u prof. Rudolfa Kopitza poznając nowo-
czesne metody fotografii, technikę drukarską, retusz amerykański. 
Te zdobycze Edward Hartwig wprowadza po powrocie do kraju w 

1936 roku. Stosuje nowoczesne metody światłocieni i kompozycji 
płaszczyzny, co nie zawsze podoba się| przyzwyczajonym do trady-
cyjnych rozwiązać miejscowym klientom. Powoli jednak uprawiana 
przez Hartwiga sztuka przynosi mu sukcesy. Coraz jest głośniej 

o jego zdjęciach, o które zaczynają się dobijać największe 
sławy teatru, filmu i baletu. Na zamówienie Polskiej Agencji 

Fotograficznej wykonu je film o święcie patrona polowań św. Hu-
berta, w którym brała udział Miss Polonia Zofia Batycka. Edward 

Hartwig był członkiem i jednym z założycieli powstałego w 1937 
roku Lubelskiego Towarzystwa fotograficznego. Znajduje też czas 
na pracę pedagogiczną. Na prośbę dyrektora Szkoły Budownictwa 
wykłada fotografię i prowadzi- przez dwa lata- zajęcia w Kole 

Miłośników Fotografii. Największym i najbliższym sercu pana 
Edwarda jest jednak robienie fotogramów na wystawy i konkursy, 
które zdobywają uznanie jury i zwiedzających oraz przynoszą mu 

wielką sławę. 



- 65 -

m n i s i 

1. Edward Hartwig. "'Warszawski kalendarz ilustrowany* . 
wydawnictwo warszawskiego tygodnika i lustrzanego "Stolica" 

19(C r., s. 79. 
GAl-SŁAW* Pochodzą z Lubelszczyzny ,ł Kurier lubelski * 
3 grudnia 1S72 r,, b, 3 i 1. 

3. Tamże, s. 3 1 7* 
4« Litwiński, op. cit.f s. 4. 
5* Przekaz udzielony przez panią Z. Pietkowską zamieszkałą w 

Lublinie przy ul. Narutowicza 23/7. 
6-» Stanisław Magierski. Fotografia Edwarda Hartwiga. katalog 

wystawy* Drukarnia "Sztuka"• Zrzesz. Rob. Lublin 194P r., 
s. 6. 

7. GAL-SŁAW, op. elt., e. 3 i 7$ Magierski, op. cit., s. 6. 
Autor podaje, te w 1932 roku. 
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STANISŁAW MAGIERSKI 

Stanisław Jacek Magierski urodził się w Lublinie 21 sierpnia 
1904 r. Rodzicami jego byli: Jan Magierski - kupiec oraz Lucyna 

z Jaroszyńskich. Uczęszczał do ośmioklasowego Gimnazjum Męskie-
go - "Szkoły Lubelskie które ukończył uzyskawszy maturę w 
1925 roku. W latach szkolnych należał do II Lubelskiej Drużyny 

Harcerzy a także, w roku 1918, do "Pogotowia Młodzieży. Następ-
nie podjął studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu War-

szawskiego. Studia ukończył w 1927 roku z tytułem magistra 
farmacji. 

Po powrocie do Lublina Stanisław MAgierski studiował prawo 
na Uniwersytecie Lubelskim. Jednak nienajlepsza sytuacja ma-
terialna rodziny, ale pozwoliła na kontynuowanie studiów. 

Stanisław Magierski zajął się prowadzeniem Składu Aptecznego 
Magierski i s-ka* przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 

który w owym czasie podupadł nie przynosząc sukcesorom nieżyją-
cego już właściciela /zm. 1916/ wystarczających do Życia zys-
ków. Początkowy okres był bardzo trudny wobec złego stanu firmy 
obciążonej długami. Trzeba było kilku lat wytężonej i nerwowej, 
z uwagi na licznych i kłopotliwych udziałowców, pracy aby firm 
*stanęła, na nogi*. Potem osiągnęła ona renomę nowoczesnego 
przedsiębiorstwa, w którym, obok składu materiałów aptecznych 
utworzone zostały działy drogerii} fotolaboratorium. 

W obu tych dziedzinach Stanisław Magierski ujawnił nieprze-
ciętne zdolności i umiejętności. Zaczynając praktycznie od ze-
ra" stał się w krótkim czasie cenionym w kraju specjalistą w 
zakresie perfumerii. Był autorem i wynalazcą wielu kompozycji 
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perfumeryjnych, które następnie produkował i sprzedawał w luksu-
sowych, przez siebie projektowanych opakowaniach. Zamiłowanie 
do fotografii Stanisława Zgierskiego sprawiło, te firma nawią-
zała odpowiednie kontakty handlowe i wkrótce dysponowała naj-
lepszymi towarami z tej dziedziny. Zaś pod koniec lat trzydzies-
tych zostało uruchomione usługowe laboratorium fotograficzne 
wyposażone w aparatury Agfy. 

W 1934 roku Stanisław Magierski ożenił się z Danutą Jankowską 
- wówczas komendantką lubelskiej Chorągwi Harcerek, Z małżeństwa 
tego urodziło się dwoje dzieci: Jan /1936/ i Marta /1939/. 
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WNIOSKI 

W oparciu o zebrany i zreferowany materiał sformułuję 
kilka wniosków. 

Ruch fotograficzny w Lublinie w latach 1918-1939 rozwijał się 
bardzo prężnie. Katalogi z wystaw, plakaty, albumy i zdjęcia 
z tego okresu w większości znajdują się w rękach prywatnych, 
co sprzyja ich zagubieniu. Dlatego też postulowałbym jak naj-
szybsze zorganizowanie przy lubelskie Towarzystwie Fotogra-
ficznym muzeum Historii fotografii. Postulowałbym również 
obszerniejsze zbadanie tego okresu ze szczególnym uwzględnie-
niem rzemiosła i aktorskiego ruchu fotograficznego. 

Bardzo cenna byłaby także publikacja książkowa omawiająca 
fotografię międzywojenną w Lublinie. Publikacja taka z pew-
nością zyskałaby sobie duże grono czytelników /zauważyłem 
dużą potrzebę tego rodzaju opracowania podczas zbierania 

materiałów do niniejszej pracy/. 



ZAKOŃCZENIE 

Z sentymentalną nutką my Polacy odnosimy się do przedmio-
tów pokrytych przez "ciepły kurz historii . Z przyjemnością 
bierzemy te rzeczy do rąk, oglądamy i wzdychamy* Jakie to 
piękne, jaki to ma charakter, jak widać po tym przedmiocie 
pierwszorzędną rękę mistrza, przez którego zostały zrobione. 
Tak samo dzieje się i ze starymi fotografiami. fotografiami 
naszych rodziców, dziadków i pradziadków. 
Jak już raz wspomniałem do moich rąk t«eż trafiły takie stare 
fotografie, które zainspirowały mnie do podjęcia tematu: 
"lubelska fotografia 1918-1939. 

Problemem niniejszej pracy było pytanie, jaki był kształt 
ruchu fotograficznego w Lublinie w latach międzywojennych 

Badane zagadnienie postanowiłem zanalizować w aspekcie histo-
rycznym. Uzyskana dane za pomocą analizy materiałów zreferowa-
łeś w zagadnieniach: rzemiosło fotograficzne, amatorski ruch 
fotograficzny, udział lublinian w wystawach i biogramy niektó-
rych znakomitości fotograficznych Lublina. 

Rzemiosło fotograficzne Lublina nie było dotychczas przed-
miotem analiz w polskiej literaturze. Na podstawie zebranych 
przeze mnie materiałów mogę jednak stwierdzić, że rzemiosło to 
stało na bardzo wysokim poziomie artystycznym i technicznym. 
Mało bogate zaplecze materiałowe, które przyczyniało się do 
jego rozwoju i pozwalało stosować wieloraki© techniki. 

Amatorski ruch fotograficzny przed TI wojną światową znajdo-
wał się w Polsce pod wpływem fotografiki Jana Bułhaka /Ireneusz 
Jan Kamiński, Nie tylko nowatorstwo, " Kamena* 31 inaja 19'-7 r., 
nr 10/367/ /, a styl reprezentowany przez niego stał się powoli 
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obowiązujący również i w Lublinie /Alfred Ligocki, Fotografia. 
i sztuka, Warszawa 1962, s. 98/. 
Amatorski ruch fotograficzny w Lublinie w latach 1918-1939 

był bardzo prężny i wydał tej miary artystów co Edward Hartwig, 
czy Stanisław Magierski. Skupiał się wokół: Koła Miłośników 
Fotografii przy Szkole Budownictwa, Sekcji Fotografii przy 
Towarzystwie Krajoznawczym i w lubelskim Towarzystwie Fotogra-
ficznym. Choć działalność w/w ruchu nie była pozbawiona krytyki 
/Jerzy Pusza, op. cit./, można jednak stwierdzić. Ze zasłużyła 
się dla rozwoju lubelskiej i polskiej fotografii. 

Materiał dotyczący udziału lubelskich fotografików w wysta-
wach krajowych i zagranicznych daje obraz ich dużej aktywności, 
liczne nagrody i wyróżnienia otrzymywane przez nich świadczą o 
wysokim poziomie ich twórczości. 
Natomiast przedstawione w niniejszej pracy biogramy fotografi-

ków ukazują niektóre wielkie osobowości artystyczne tego okresu. 

Na podstawie opracowanego przeze mnie materiału dotyczącego 
lubelskiej fotografii w latach 1918-1939 mogę stwierdzić, że 
okres ten jest znaczący dla historii polskiej fotografii. 
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SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH TERMINÓW 

Brom - /bromowy papier fotograficzny / - ŵysokoczuły 
materiał pozytypowy na podłożu papierowym z emulsją 

bromosrabrową, przeznaczoną do wykonywani® powiększeń /metodą 
projekcyjną/", 

Bromlej - technika polegająca na odbielaniu w roztworze 
miedziowo-chromianowym zwykłego powiększenia bromo-

wego, co powodowało zanikniecie obrazu srebrowego, a powstanie 
reliefu /w światłach żelatyna nie zgarbuje się, w partiach ciem-
nych zgarbuje się prawie całkowicie/. Po wypłukaniu w wodzie 
i lekkim osuszeniu bibułą pokrywa się obraz tłustą farbą. 
W partiach najbardziej zgarbowanych farba jest najlepiej przyj-
mowana, zaś w miejscach najmniej zgarbowarych, nie chwyta sif 
podłoża ze wzglądu na obecność tam rozmiękczonej żelatyny, farby 
nakłada się pędzlem skośnie ściętym. Dalsze postępowanie jest 
zasadniczo takie, jak w przetłoku. 

Henryk latoś, 1000 słów o fotografii. Wydawnictwo Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Warszawa 1982, s. 38. 

Bromlejowy przetłok - technika fotograficzna zaliczana do tak 
zwanych swobodnych polegających na 

przetłoczeniu obrazu bromiejowego pokrytego tłustą farbą dru-
karską na papier za pomocą wałkowania lub przepuszczania przez 
specjalną prasę i tym samym przeniesienie obrazu na papier. 
Tamże, a. 235* 
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Chlor - chlorowy papier fotograficzny • 'niskoczuły ma-
teriał: na podłożu papierowym do kopiowania stykowego; 

po wywołaniu daje czarny lub niebieskoczarny ton obrazu*. 
Tamże, s. 46. 

Chlorobrom - chlorobromowy papier fotograficzny - "niskoczuły 
materiał pozytywowy na podłożu papierowy® do 

kopiowania stykowego, po wywołaniu daje obraz w odcieniu 
brunatnoczarnym, odznaczającym się dużym bogactwem półtonów i 
dobrą plastyką", 
latoś, op. cit., s. 46. 

Hochheimer - bardzo rzadka technika. Jedyną wzmiankę jaką 
odszukałem w polskiej literaturze stanowi zianie: 

"... mało popularna odymiana gumy jednowarstwowe. Nazwa techniki 
pochodzi od nazwiska wynalazcy. 
Płażewski, op. cit., a. 212. 

Guma - jedna a najstarszych i najbardziej rozpowszechnio-
nych technik swobodnych fotografii. 

Skoro mieszaninę gumy arabskiej, dwuchromianu i farby nałożymy 
na papier i po wysuszeniu naświetlimy pod negatywem, staje się 
warstwa gumowa mniej lub więcej nie rozpuszczalna w wodzie, 
odpowiednio do stopnia działania światła. Pod. przeźroczestemi 
miejscami negatywu zgarbuje zupełnie gumą nadtlenek chrosowy, 
powstały pod wpływem światła, W mniej przezroczystych partjach 
negatywu zgarbuje się częściowo, a pod zupełnie krytemi /czarnemi/ 
miejscami negatywu zachowa guma swą całą rozpuszczalność w wodzie, 
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gdyż tam światło wcale nie doszło* skopiowana odbitka włożona 
do wody ''wywołała się" w niej, gdyż- guma w miejscach nienaświe-
tlanych rozparci się zupełnie i spłynie wraz z barwinkiem, w 
słabo naświetlonych rozmoknie częściowo i tylko część barwika 
puści, zatrzymując resztę, w naświetlonych zaś pozostanie w 
całości na papierze wraz z barwikiem* W ten sposób otrzyma 
kopię zupełną w tonie dowolnie obranym. Skoro wywołana odbitka 
"raz" wyschnie jest już potem nierozpuszczalna w wodzie. 
Józef Switkowski, fotografia praktyczna* nakładem Księgami 
wydawniczej H. Altenberga, Lwów mmii /192-7, e. 160-161. 

W powyższym cytacie użyłem oryginalnej pisowni autora tej wypo-
wiedzi. Na uwagę zasługuje też bardzo zwięzłe scharakteryzowanie 
gumy, ponieważ w praktyce technika ta jest dość trudna i 
skomplikowana. 

tonowanie - odbitka na papierze bromowym - *5 zalana naturalnego 
zabarwienia /tonu/ fotograficznego i obrazu pozy-

tywnego na Inny} barwienie odbitek na jeden kolor; dawniej sto-
sowane w celu uszlachetnienia tonu obrazu wobec mało doskona-
łych papierów fotograficznych; obecnie stosowane bardzo rzadko. 
Znane są dwie metody tonowania: bezpośrednia oraz z odbielaniem 
obrazu, Najczęściej stosowano tonowanie na kolory brązowe, 
niebieskie i zielone. 
Latoś, op. cit., s. 211. 

Wtórnik - wtórnik jest operowaniem w polu techniki bromowej 
i pozwala na bardzo dowolne przekształcenia obrazu. 

Wtórnik jest metodą zastosowaną po raz pierwszy przez Jana Bułhaka 
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i na jago opracowaniu oprę się w celu jej przedstawienia. 
Jedynie w nielicznych książkach o fotografice metoda jest 
opracowana. Dlatego też, pozwolę sobie przedstawić na czym ona 
dokładnie polega. 

Z oryginalnego negatywu, dopracowanego tonalnie i odrobiny 
bardziej kontrastowego, niż to jest wymagane przy normalnym 
bromie, wykonujemy powiększenie o takim formacie jaki jest nam 
potrzebny przy ostatecznym obrazie. Powiększanie to wykonujemy 
na papierze możliwie jak najcieńszym, a .tym samym jak najbar-
dziej przezroczystym, co ułatwi nam kopiowanie. Skala tonalna 
powiększania powinna być bardziej kontrastowa niż przy normal-
nym powiększeniu. Otrzymane powiększenie wysuszone i rozpraso-
wane układamy oświetlonym od spodu pulpicie* Twardym ołówkiem 
łub czarną kredką dokładnie przyciemniamy wybrane partie obrazu, 
możemy tą drogą całkiem zaciemnić. Po wykonanie tej czynności 
przystopujemy do wykonania negatywa papierowego /wtórnika/. 
Dokonujemy tego metodą kopiowania stykowego. Na negatywie papie-
rowym uzyskaliśmy w ton sposób rozjaśnienie, bądź całkowite 
zanikniecie partii uprzednio przyciemnionych Następnie przy-
stępujemy /na negatywie papierowym/' do przyciemniania jego 
partii ciemnych, czyli rozjaśnianie powierzchni pozytywu.. 

Postępowanie jest identyczne jak poprzednio. Po wykonaniu tej 
czynności przeprowadzamy właściwe kopiowanie również metodą 
stykową. Cechą obrazu uzyskanego metodą wtórnika jest miękkość 
konturów, a przede wszystkim możliwość kontrolowania jego strony 
formalnej. 
Jan Bułhak, Technika bromowa, nakładem autora z zasiłkiem z 

Funduszu Kultury Narodowej, Wilno 1933, s. 



ANEKS 

Przykłady fotografii 
wykonanych w Lublinie 

Reprodukcje zdjęć wykonał 
nr 1-5 i 7-16 A. Misiewicz 
nr 6 i 17-20 dr J. Magierski 
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m 1 Świadectwo czeladnicze cechu fotografów, uzyskane przez 
pana Kazimierza Wieruckiego dnia 4 listopada 1936 r. 

Zbiory prywatne pana Kazimierza Wieruckiego* 



Nr 2. Autor nieznany, Poegzaminie*, 15/8,5 «a. Wykonane 1939. 
Zdjęcie przedstawia egzamin cechu fotografów. Siedzą: od lewej, 

Kazimierz Wierucki /czeladnik/, •••?, Ludwik Hartwig /prze-
wodniczący komisji/, • • 

Zbiory prywatne p* Kazimierza Wieruckiego. 
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Autor nieznany, bez tytułu, brom, 6/6,1 ca. Zdjęcie wyko-
nane przez fotografa ulicznego, 1950-1939* Przedstawia pana 

Stefana Kiełsznię /trzeci od lewej/ z przyjaciółmi. 

Zbiory prywatne pana Stefana Kiełszni. 

Ir 4* Autor nieznany, bez tytułu, brom, 8/6,1 cm. 
Zdjęcie wykonane przez fotografa ulicznego 1930-1939. Przedstawia 
pana Stefana Kiełsznię /trzeci od lewej/ z przyjaciółmi. 

Zbiory prywatno pana Stefana Kiełszni. 



Nr 5. Autor nieznany, bet tytułu, brom, 8/6,1 cm* Zdjęcie wykonane 
przez fotografa ulicznego z zakładu foto "Genewa" 1950-1939* 
Przedstawia pana Stefana Kiełsznię /pierwszy od lewej/ z przy-
jaciółmi. 

Zbiory prywatne Stefana Kiełszni. 

Ir 6* Autor nieznany, bez tytułu, bron, 8/6,1 cm* Zdjęcie wykona-
ne przez fotografa ulicznego, 1950-1959* Przedstawia pana Stefana 
Kiełsznię /pierwszy od prawej/ z przyjaciółmi. 
Zbiory prywatne Stefana Kiełszni. 
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Nr 6. Zdjęcie grupowe na terenie Wystawy Fotografiki Polskiej*' 
Lublin 1938, brom. Od lewej siedzą kpt. Wiesław żarski, Stani-

sław Magierski, Zygmunt Dobkiewicz /prezes/, Zygmunt Grzywacz *..t 

Zbiory prywatne pana dr Jana Magierskiego, 
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Sr 7. Ludwik Hartwig, "Autoportret*, technika nieznana, wymiary 
oryginała 12,5/7,5 en, wykonane 1920-1930* 

Zbiory prywatne p. Zofii Piątkowskiej* 
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Nr 8. Ludwik Hartwig, "Portret rodzinny technika nieznana, 
wymiary oryginału 15#4/8,5 cm. Wykonane 1915-1919. 

Zbiory prywatne p. Zofii Piątkowskiej. 

Kr 9* Ludwik Bartwig, ®bea tytułu*, technika nieznana, wyssiary 
oryginału 15,7/9,5 cm. Wykonane 1928-1954. Podstawia dwóch sy-
nów autora zdjęcia /pierwszy od lewej itfward i trzeci od. lewej 
tealdeaar/• 

Zbiory prywatne p. Zofii Hetkowsklej. 
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Nr 10* Ludwik Hartwig, "Portret syna Edwarda**, technika niezna-
na, wymiary oryginału 13*4/8,1, wykonam 1925-1928. 

Zbiory prywatna p. Zofii Piątkowskiej* 
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Nr 11. Hartwig, Portret mężczyzny technika nieznana, 
wymiary oryginału 8,3/13»5 cm Wykonana w 1924* Zdjęcie przed~ 
stawia Lucjana Misiewicza. Sygnowane w lewym dolnym rogu: 
Foto-Art L. Hartwig Lublin. 

Zbiory prywatne Artura Misiewicza. 
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12. Ludwik Hartwig, "Portret narzeczonych", technika nieznana 
wymiary 8t3/13#5* Wykonane w 1923* Zdjęcie przedstawia Lucjana 

Misiewicza z narzeczoną* Sygnowany w lewym dolnym rogu: 
Foto-Art L. Hartwig Lublin, 

Zbiory prywatne Artura Misiewicza. 
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Nr 13* L. Hartwig, bez tytułu, technika nieznana, wymiary 16,8/11,8 
wykonane 1925-1935% Zdjęcie przedstawia drużynę harcerek przed 
atelier L* Hartwiga przy ul* Narutowicza 19* Szósta od lewej stoi 
córka fotografa Zofia. 

Zbiory prywatne p. Zofii Pietkowskiej* 
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Nr 14* Edward Hartwig "Autoportret", technika nieznana, wymiary 
oryginału 13,8/8,8, wykonane 3.11.1926 w Lublinie. Zdjęcie za-
wiera autograf autora. 

Zbiory prywatne pani Zofii Pietkowskiej. 
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15* EDWARD Hartwig, W plenerze, chlorobrom, wymiary ory-
ginału 12,8/7,8 cm. Zdacie przedstawia E Hartwiga podczas 

f 

malowania, wykonane 1920-1935* 

Zbiory prywatne p. Zofii Pietkowskiej. 
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16. Edward Hartwig *Obóz harcerski% technika nieznana, 
wymiary oryginała 10,9/fc,9 cm, wykonana 1925 w Zakopanem* 

Zbiory prywatne pani Zofii Pietkowskiej* 
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Nr 17. Autor nieznany, brom, 1930-1939. 

Zbiory prywatne pana Jana Magierskiego. 



Nr 18. St. Magiarski, "Cyganka", brom-wtórnik, wymiary 
rak wykonania? 1958 w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą. 

Ziory prywatne pana J. Magierskiego. 
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Nr 19* St. Magierski, *Żaglówka", brom, wymiary: 
rok wykonania 1935* Jugosławia. 

Zbiory prywatne pana Jana Magierskiego. 
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Nr 20. $t. Magierski, "Barka"t brom -wtórnik, wymiary: 
rok wykonania 1936, Jugosławia. 
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