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POLSKA W STAREJ FOTOGRAFII
red. Joanna Ku∏akowska-Lis, wyd. BOSZ, Olszanica 2005

Anna Kalina 
etnolog
Dzia∏ Archiwaliów 
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

Nak∏adem wydawnictwa BOSZ
w 2005 r. ukaza∏ si´ album

pt. „Polska w starej fotografii”.
Powsta∏ on dzi´ki wspó∏pracy wy-
dawnictwa z kilkunastoma archi-
wami paƒstwowymi, m.in. z Archi-
wum Dokumentacji Mechanicznej
w Warszawie, z którego zasobów
pochodzi znakomita wi´kszoÊç
prezentowanych zdj´ç. Na 250
stronach zamieszczono ponad 350
fotografii pochodzàcych z okre-
su od 2. po∏. XIX stulecia po rok
1939, ukazujàcych przedwojen-
nà Polsk´ wraz z Wileƒszczyznà, 
Polesiem, Wo∏yniem i Podolem. 

Autorkà koncepcji albumu 
i wyboru zdj´ç jest Iza Wojcie-
chowska, z którà – jako konsul-
tant merytoryczny – wspó∏praco-
wa∏a Violetta Urbaniak. Wiele
wysi∏ku wymaga∏o stworzenie 
ze zgromadzonego materia∏u fo-
tograficznego spójnej tematycz-
nie opowieÊci, co jest dzie∏em 
W∏adys∏awa Pluty, artysty stale
wspó∏pracujàcego z wydawnic-
twem. Dzi´ki niemu uda∏o si´ 

harmonijnie po∏àczyç szacunek
dla treÊci z aktualnymi wymaga-
niami edytorskimi. Nad ca∏oÊcià
przedsi´wzi´cia czuwa∏a red. Jo-
anna Ku∏akowska-Lis. Dzi´ki wy-
si∏kowi wszystkich tych osób
otrzymaliÊmy opowieÊç o dawnej
Polsce – ukazanej na mapie
E. Romera z 1929 r.

Album korzystnie wyró˝nia
si´ spoÊród innych o podobnej te-
matyce. Matowa, skromna ok∏ad-
ka nie mo˝e pozostaç niezauwa-
˝ona, co jest zas∏ugà zamiesz-
czonego na niej bardzo przes-
trzennego i ciekawego tonalnie
zdj´cia. Doskonale informuje 
o zawartoÊci i charakterze ksià˝ki.
Autor opracowania graficznego
osiàgnà∏ spójnoÊç edytorskà pub-
likacji poprzez w∏aÊciwy dobór
czcionki, odpowiedni uk∏ad stron
oraz ujednolicenie kolorystyki sta-
rych fotografii. Jest to godne pod-
kreÊlenia, interesujàca szata gra-
ficzna bowiem znacznie u∏atwia

czytelnikowi odbiór przekazywa-
nych treÊci.

Autorem wst´pu jest wybit-
ny historyk prof. dr hab. Janusz
Tazbir. Rozdzia∏ tytu∏owy napi-
sa∏a doc. dr hab. Daria Na∏´cz,
historyk, dyrektor Archiwów Paƒ-
stwowych. Fotografie podzielono
tematycznie i zaprezentowano 
w dziewi´ciu rozdzia∏ach, do któ-
rych wprowadzenia, jak równie˝
podpisy pod zdj´cia przygotowa∏ 
pisarz i historyk Tomasz Jurasz.
Poszczególnym cz´Êciom nadano
nast´pujàce tytu∏y: „Krajobraz”,
„Ludzie”, „WieÊ”, „Miasto”, „Sie-
dziby”, „Wiara”, „Wydarzenia”,
„Gospodarka” oraz „Kultura, na-
uka, sport”. Podzia∏ ten jest jak naj-
bardziej logiczny, a zgromadzo-
ny materia∏ fotograficzny bogaty.
Pewien niedosyt pozostawia jedy-
nie rozdzia∏ ostatni, potraktowany
zbyt powierzchownie w stosunku
do znaczenia i skali tych dziedzin
w ˝yciu II Rzeczypospolitej.
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Publikacja mo˝e byç dla star-
szych czytelników sentymentalnà
podró˝à w przesz∏oÊç, dla m∏od-
szych – cennà pomocà w poz-
nawaniu historii Polski. ¸àczy 
i przeplata ze sobà wiele wàtków,
których suma daje nam obraz
najwa˝niejszych dziedzin ˝ycia.
Przedstawia twarze wielonarodo-
wej i wielowyznaniowej mozai-
ki, którà tworzyli ówczeÊni oby-
watele Polski. Zestawia Êluby
ch∏opów i arystokracji, wn´trza
wiejskich cha∏up i ∏aƒcuckiego
zamku, stroje ludowe i ubiory
miejskie. Te kontrasty wiele mó-
wià o specyfice i aurze czasów
minionych. 

Materia∏ fotograficzny jest
bardzo bogaty. Obejmuje portrety
i zdj´cia legitymacyjne, panora-
my i pejza˝e, pamiàtkowe zdj´cia
ze zbiorów prywatnych i fotogra-
fie artystyczne, zdj´cia okoliczno-
Êciowe i karty pocztowe. Autorzy
w wi´kszoÊci pozostajà nieznani,
co tym bardziej pozwala doce-
niç wybór, jakiego dokonano. 
W publikacji bowiem prezento-
wany jest materia∏, którego czy-
telnik nie znajdzie w albumach
poÊwi´conych wybitnym fotogra-
fom ówczesnej doby. Stanowi

Album, prezentujàc tak cen-
ny materia∏, uÊwiadamia, jak wa˝-
nà rol´ w ochronie zabytków od-
grywa dokumentacja fotograficz-
na. Bywa ona cz´sto jedynym za-
chowanym Êladem, dostarcza in-
formacji, których nie sposób opi-
saç s∏owami. Wiele z opublikowa-
nych zdj´ç stanowi wa˝ne Êwia-
dectwo funkcjonowania obiek-
tów in˝ynieryjnych, budynków
czy dawnych uk∏adów przes-
trzennych. Dotyczy to wszystkich
sportretowanych miejsc. Znaj-
dziemy tu liczne przyk∏ady bu-
dowli obecnie przekszta∏conych,
nieistniejàcych lub pozbawionych
pierwotnego kontekstu. A jeÊli na-
wet architektura nie uleg∏a zmia-
nom, dziÊ ju˝ inaczej kompono-
wana jest zieleƒ, inaczej toczy 
si´ ruch uliczny, inaczej manife-
stuje genius loci. Zamieszczone
w albumie panoramy ukazane sà
w uj´ciach od dawna niemo˝li-
wych do zrealizowania. Ca∏y
materia∏ ilustracyjny zawiera ele-
menty unikatowe lub zgo∏a egzo-
tyczne. Takim zdj´ciem jest np.
obraz sterowca „Lech”, unoszà-
cego si´ nad Zamkiem Kró-
lewskim w Warszawie, jak˝e od-
miennym od dzisiejszego. 

ona tak˝e wa˝nà pozycj´ dla osób
interesujàcych si´ dawnà foto-
grafià. Ukazuje ró˝norodnoÊç
formalnà, technicznà i artystycz-
nà starych zdj´ç, jak˝e odmien-
nych od wspó∏czesnych odbitek.
Na wielu z nich widoczne sà 
Êlady obróbki, np. r´cznego re-
tuszu, co dodatkowo wzmacnia ich
urok.

Warto na chwil´ zatrzymaç
si´ nad reprodukcjà otwierajàcà
cz´Êç ilustracyjnà ksià˝ki. Odda-
je ona w sposób wr´cz namacalny
podnios∏oÊç chwili, która kiedyÊ,
bardziej ni˝ dziÊ, towarzyszy∏a
momentowi naciÊni´cia migawki.
Przedstawia fotografa sportreto-
wanego podczas robienia zdj´cia.
Scena ta mia∏a miejsce w War-
szawie, na moÊcie Poniatowskie-
go. Uchwycony zosta∏ moment,
w którym podejmowana jest de-
cyzja o „otwarciu oka” aparatu. 
O tym, ˝e nie jest to zdj´cie po-
zowane, Êwiadczyç mo˝e auten-
tyczne skupienie osoby fotogra-
fowanej, jej wewn´trzne napi´cie
oraz zainteresowanie stojàcego
obok ˝o∏nierza. Wzrok obu podà-
˝a dok∏adnie w tym samym kie-
runku, gdzieÊ poza granice kadru.
Dzi´ki komuÊ, kto utrwali∏ t´ 
scen´, staliÊmy si´ uczestnikami
szczególnego dla jego bohaterów
zdarzenia. Mamy przy tym Êwia-
domoÊç, ˝e wydarzy∏o si´ ono
wiele lat temu, co dodatkowo
wzmaga nasze wzruszenie i sk∏a-
nia do refleksji.

Album oglàdaç mo˝na zgod-
nie z kluczem, jaki stanowià ko-
lejne rozdzia∏y. Mo˝na te˝ za-
g∏´biaç si´ w niego, Êledzàc po-
szczególne wàtki, takie jak dro-
gi, ludzie przy pracy, transport,
grupy etniczne, rok obrz´dowy
na wsi i w mieÊcie, narz´dzia, de-
koracje okolicznoÊciowe, wystrój
wn´trz, infrastruktura, rzemios∏o.
Niewàtpliwie na odbiór zdj´ç
wp∏ywajà towarzyszàce im pod-
pisy. W tym przypadku pozosta-
wiajà one, niestety, sporo do 
˝yczenia, sà nieprzekonujàce, 
a czasem nawet Êmieszne. Âwiat
przedstawiony na fotografiach
minà∏ bezpowrotnie, nie jest to
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jednak powód, by komentowaç
go w sposób nadmiernie senty-
mentalny. W wielu przypadkach
sam obraz jest na tyle wymowny,
˝e wystarczy∏yby tylko podstawo-
we informacje. Zastosowany ro-
dzaj komentarza z pewnoÊcià bar-
dzo dobrze sprawdzi si´ w wer-
sjach obcoj´zycznych albumu,
angielskiej i niemieckiej, w wy-
daniu polskim natomiast wydaje
si´ momentami manieryczny. 

Pomimo tych zastrze˝eƒ przy-
znaç nale˝y, ˝e podpisy spe∏niajà
swoje zadanie, szczególnie wte-

dy, gdy objaÊniajà niezrozumia∏e
dla czytelnika zjawiska, t∏uma-
czà funkcje niektórych przedmio-
tów czy podajà proste definicje.
Zwracajà tak˝e uwag´ na istotne
szczegó∏y, które mog∏yby um-
knàç nieprzygotowanemu od-
biorcy. Przyk∏adem mo˝e byç 
kwestia datowania na podstawie
stopnia rozwoju infrastruktury
bàdê podawanie informacji o ele-
mentach wa˝nych, lecz na foto-
grafiach niewidocznych, jak cho-
cia˝by wzmianka o bogatym
wn´trzu koÊcio∏a, podczas gdy

zdj´cie przedstawia tylko jego
fasad´.

Ka˝de z opublikowanych
zdj´ç zaÊwiadcza o bogactwach
kryjàcych si´ w archiwach, o czym
doskonale wiedzà badacze, na-
tomiast osoby niezg∏´biajàce na
co dzieƒ tajemnic historii nie
zawsze zdajà sobie z tego spraw´. 
Dlatego te˝ dobrym pomys∏em by-
∏o umieszczenie na koƒcu ksià˝ki
krótkiej noty dotyczàcej archi-
wów paƒstwowych. Zawiera ona
dane historyczne i organizacyjne
oraz aktualne informacje, dost´p-
ne równie˝ przez Internet.
Zach´ca do korzystania ze zbio-
rów archiwalnych w celach nie
tylko naukowych, ale tak˝e hob-
bystycznych i praktycznych. 

Album „Polska w starej foto-
grafii” przenosi nas w przesz∏oÊç,
do miejsc, które istniejà nadal,
lecz sà ju˝ zupe∏nie inne. Za
sprawà dawnych zdj´ç ich wspó∏-
czesny obraz staje si´ pe∏niejszy,
wyraêniejszy. Wydawcy nale˝y
˝yczyç, by ksià˝ka – podobnie
jak inne publikacje tego rodzaju
(„Tatry. Fotografie Tatr i Zako-
panego 1859-1914”, „Warszawa
przedwczorajsza” Olgierda Budre-
wicza) – wzbudzi∏a zaintere-
sowanie jak najszerszego grona
czytelników. 

The album entitled Polska 
w starej fotografii (Poland in

Old Photographs) is a third book
in a series portraying various
aspects of the past, issued in 2005
by the BOSZ publishing house.
Meticulously edited, the album
contains photographs from the
second half of the nineteenth cen-
tury to the outbreak of the second
world war, found in Polish state
archives. The author of the con-
ception of the album is Iza Woj-
ciechowska, who also selected
the photographs, with Violetta
Urbaniak as the consultant and

W∏adys∏aw Pluta as the author of
the graphic layout. The texts were
written by Prof. Dr. hab. Janusz
Tazbir, Doc. Dr. hab. Daria
Na∏´cz, director of the State Ar-
chives, and Tomasz Jurasz, man
of letters and historian. The whole
undertaking was supervised by
editor Joanna Ku∏akowska-Lis.

The contents of the chapters, 
entitled: Landscape, People,
Countryside, Town, Residences,
Faith, Events, Economy and 
Culture, Education, Sport, are
composed of more than 350 pho-
tographs with descriptions. The

photographs, whose majority had
never been published, document
material and non-material culture,
i. e. places and events which have
become part of the past: archi-
tecture, landscapes, industrial
areas, customs and people. The
album features artistic, amateur
and reporters’ works, rendering
the reader aware of the role 
played by photography in re-
cording history, and of the im-
mense riches concealed in archi-
val resources.  

The book is available also in
English and German.

POLAND IN OLD PHOTOGRAPHS
ed. by Joanna Ku∏akowska-Lis, BOSZ, Olszanica 2005
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STANIS¸AW PASICIEL, „ZESPÓ¸ KLASZTORNY FRANCISZKANÓW 
I KLARYSEK W GNIEèNIE”

Wyd. Muzeum Poczàtków Paƒstwa Polskiego, Gniezno 2005, s. 231, il. 198

Iga Malawska
etnolog
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków

Publikacja jest pierwszym mo-
nograficznym opracowaniem

dotyczàcym architektury zespo∏u
klasztornego franciszkanów i kla-
rysek wraz z koÊcio∏em Wniebo-
wzi´cia NajÊwi´tszej Marii Panny
i Êw. Antoniego oraz oratorium
klarysek w Gnieênie. Obejmuje
histori´ przekszta∏ceƒ zespo∏u od
po∏. XIII w. do lat 50. XX w.

W obecnym, skromnym za∏o-
˝eniu klasztornym franciszkanów

trudno domyÊliç si´ jego Êwietnej
przesz∏oÊci, która zarówno w pro-
gramie ideowym, jak i wyrazie
architektonicznym, a˝ do lat 30.
XV w. spe∏nia∏a ambicje ksià˝àt
wielkopolskich, dlatego te˝ okres
Êredniowieczny omówiony zosta∏
przez autora z niezwyk∏à wnikli-
woÊcià. 

Kompleks budowli koÊcielno-
klasztornych gnieênieƒskich kon-
wentów franciszkanów i klarysek

od poczàtku przeznaczony by∏ dla
dwu linii zakonu – m´skiej i ˝eƒ-
skiej. Wnikliwa analiza doku-
mentów historycznych w sposób
niezwykle obrazowy wspiera wy-
niki badaƒ archeologicznych i ar-
chitektonicznych najwczeÊniej-
szej historii zespo∏u.

Pierwotny program za∏o˝enia
opracowa∏ ksià˝´ Boles∏aw Po-
bo˝ny wraz z ma∏˝onkà Jolentà
oraz konwentem franciszkanów,
sprowadzonych do Gniezna 
w 1259 r. KoÊció∏, którego budo-
w´ rozpocz´to oko∏o 1270 r.,
mia∏ upami´tniaç kalisko-gnieê-
nieƒskà lini´ Piastów Wielkopol-
skich, a tak˝e staç si´ miejscem
pochówków Boles∏awa Pobo˝-
nego i jego ma∏˝onki Jolenty.
Klasztor mia∏ byç równie˝ siedzi-
bà franciszkanów. Po narodzi-
nach Anny – trzeciej córki ksià-
˝´cej – i wobec braku nadziei

1. Chór, sklepie-
nie krzy˝owo-˝e-
browe. Wszystkie
fot. J. Andrzejew-
ski, repr. za zgodà
wydawcy.
1. Choir, cross-
groined vault. All 
photos: J. An-
drzejewski with
the consent of the
publisher.
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na sukcesora linii Piastów Wiel-
kopolskich, nastàpi∏y zmiany
w zamys∏ach fundatora. Zespó∏
koÊcielno-klasztorny przyjàç mia∏
tak˝e zakon klarysek. Ann´, z wo-
li ksi´cia, przeznaczono do stanu
zakonnego. Âmierç ksi´cia Bo-
les∏awa Pobo˝nego w 1279 r.
stan´∏a jednak na przeszkodzie
pe∏nej realizacji rozpocz´tego
zamierzenia. 

Kolejnà fazà przekszta∏ceƒ
zespo∏u, której autor poÊwi´ca
wiele uwagi, jest przebudowa
oratorium klarysek w latach 30.
XIV w. oraz budowa kaplicy.

W czasach nowo˝ytnych pra-
ce budowlane ogranicza∏y si´ do
napraw po po˝arach w 1512 
i 1613 r., a przebudowa w po∏.
XVIII w. sprowadza∏a si´ do na-
∏o˝enia barokowej dekoracji.

Po sekularyzacji dóbr koÊ-
cielnych w 1836 r. zniesiono kon-
went franciszkanów, a w nast´p-
nym roku klarysek. W klasztorze
m´skim umieszczono intenden-
tur´ wojskowà i odwach, póêniej
rozbudowano go i przeznaczo-
no na szko∏´. Klasztor klarysek 
rozebrano i po niwelacji terenu 

zbudowano na tym miejscu wi´-
zienie i sàd ziemski. W ocala∏ym
oratorium ustawiono w 1892 r. re-
likwiarz ze szczàtkami b∏. Jolenty.

Franciszkanie ponownie stali
si´ w∏aÊcicielami koÊcio∏a i klasz-
toru w styczniu 1929 r. i przy-
stàpili do remontu. Przebudowa
koÊcio∏a franciszkanów w latach
1930-1932 wzbudzi∏a du˝e kon-
trowersje. Przebudowano naw´
koÊcio∏a oraz oratorium i kaplic´
klarysek.

Autor koƒczy histori´ zes-
po∏u na latach 50. XX w., nie 
wnikajàc w szczegó∏y remontu

2. Chór, zwornik sklepienny nad wschodnim prz´s∏em.
2. Choir, vault keystone over the eastern span.

3. Nawa koÊcio∏a franciszkanów, widok
od strony zachodniej.
3. Nave in the Franciscan church, view
from the west.
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The first monographic study 
on the architecture of a Fran-

ciscan and Poor Clare monastic-
convent complex with the church
of the Assumption of the Holy
Virgin Mary and St. Anthony and
a Poor Clare oratory in Gniezno.
The book discusses the history of
the transformations of the monu-
ment from the mid-thirteenth 

century to the 1950s. The pre-
sented object is the only example
of a realised architectural pro-
gramme in Poland which took
into account the coexistence of
the male and female line of the
order within a church-monastic
complex. 

The author proposed an in-
depth analysis of the early history

of the establishment of the
church-monastic premise against
the backdrop of the historical
events of the period – the unre-
alised pre-1279 project pursued
under the auspices of Boles∏aw
the Pious and the redesigning
conducted in the 1430s.
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STANIS¸AW PASICIEL, “FRANCISCAN AND POOR CLARE MONASTIC-CONVENT COMPLEX 
IN GNIEZNO”

Wyd. Muzeum Poczàtków Paƒstwa Polskiego, Gniezno 2005, 231 pp., 198 fig.

przeprowadzonego w latach 90.
XX w.

Ta stricte naukowa praca na-
pisana jest z werwà, potoczystym
j´zykiem. Suche z pozoru opisy
badaƒ archeologicznych i archi-
tektonicznych, kojarzone z fakta-
mi i êród∏ami historycznymi two-
rzà narracj´, której trudno si´ 
oprzeç. Autor wiedzie nas przez
zakamarki i tajemnice za∏o˝enia,
przedstawiajàc kolejnych funda-
torów wraz z ich ambicjami, pro-
blemami i motywacjami. Zw∏asz-
cza w cz´Êciach porównawczo-
historycznych brzmi to jak zajmu-
jàca opowieÊç snuta przez znawc´
tematu.

W ksià˝ce wykorzystane sà
próby rekonstrukcji, badania w∏as-
ne autora, interpretacje badaƒ,
analizy poparte bogatym mate-
ria∏em êród∏owym – cz´sto nie-
publikowanym – oraz materia∏em
z badaƒ archeologicznych. 

Autor jest historykiem sztuki
i mediewistà, który po Êrednio-
wiecznym i wspó∏czesnym Gnieê-
nie porusza si´ z takà samà swo-
bodà. Aktywnie uczestniczy w ̋ y-
ciu miasta jako wieloletni dyrek-
tor Muzeum Poczàtków Paƒ-
stwa Polskiego, autor publikacji 
o Gnieênie, komisarz wielu wys-
taw, uhonorowany tytu∏em Gnieê-
nianina Roku 1994. BezpoÊrednio

bra∏ te˝ udzia∏ w badaniach
archeologicznych w zespole fran-
ciszkanów i klarysek. Prawdo-
podobnie tam w∏aÊnie, w latach
1983-1984 rozpocz´∏a si´ jego
fascynacja – czytelna pomi´dzy
wierszami tekstu – Êredniowiecz-
nym budownictwem zakonnym.

Wydawca ksià˝ki, Muzeum
Poczàtków Paƒstwa Polskiego 
w Gnieênie, zadba∏ o jej sta-
rannà szat´ graficznà. Twarda 
ok∏adka, kredowy papier, do-
pracowane ilustracje sprawiajà,
˝e ksià˝ka, w której dominuje
tekst, staje si´ niemal albumem.

4. Kaplica i oratorium klary-
sek, widok od pó∏nocy.
4. Poor Clare chapel and
oratory, view from the north.




