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Z konieczności jest to zbiór luźnych informacji. Dla stworzenia pełnego 
obrazu trzeba jeszcze wielu żmudnych prac badawczych, np. przejrzenia 
dawnej prasy - nie tylko lokalnej, źródeł pisanych w archiwach pań
stwowych i kościelnych, wyszukania potomków rodzin fotografów, prze
prowadzenia wywiadów z klientami dawnych zakładów, a przede wszyst
kim gromadzenia oryginalnego materiału historycznego lub jego wiary
godnych kopii. ·Na szczęście - mimo ogromnych zniszczeń, jakich do
znała kultura narodowa podczas wojen - starych fotografii zachowało 
się stosunkowo dużo, dzięki tradycji "żywych" pamiątek rodzinnych. 

Ogłoszenie wynalazku fotografii nastąpiło we Francji w 1839 r. i po
czątkowo nosiło nazwę dagerotypii od nazwiska jednego z odkrywców -
Jacquesa Luisa Daguerra. Nowy wynalazek wywołał ogromne zaintere
SOwanie w Polsce. Jeszcze w tym samym roku urządzono w stolicy pokaz 
paryskich dagerotypów 1, a Fraget rozpoczął sprzedaż aparatów do da
gerotypowania 2. Stopniowo zaczęły powstawać pierwsze zakłady . foto
graficzne w różnych miastach, a jednocześnie pojawili się fotografowie 
wędrowni. Kiedy fotografia trafiła do Łomży - jeszcze nie wiemy, 
chociaż bliskość prężnego ośrodka warszawskiego skłaniałaby do szukania 
dość wc~esnej daty. 

Na razie, na podstawie zebranego materiału, można · sądzić, że histo
ria łomżyńskiej fotografii rozpoczyna się od roku 1861. Jest to bowiem 
data pierwszej informacji o działającym w Łomży "l-czasowym zakładzie 
artystyczno-fotograficznym" 3. 

Naj~tarsza, jak dotąd, fotografia łomżyńska, nieznanego autora, przed
stawiająca grupę uczniów miejscowego gimnazjum - pochodzi z 1867 r. 1 

• Autor jest fotografem w Muzeum Okręgowym, w latach 1976-1987 był Pre-
zesem Łomżyńskiego Towarzystwa Fotograficznego. 

1 M. Latoś, Okiem cyklopa, Warszawa 1972. 
I M. Iliński, Materiały fot. czarno-białe, Warszawa 1970. 
• L. Rzeczniowski, Dawna i teraźniejsza Łomża, Warszawa 1861. 
" Oryginał w zbiorach dr hab. Bronisława Wojciechowskiego z Warszawy. 



1. Portret strażaka fot. Tyburcjusz Chodźko, w 2 poło XIX w. 
(ze zbior. Państw. Archiwum w Łomży), 
fot. B. Deptula 
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Kolejna najstarsza fotografia, sygnowana odręcznie datą 1869 r.,. z por
tretem chłopca i siedzącego mężczyzny, ma na odwrocie sztywnego kar
toniku nadruk "Photographisches Atelier A. Wachs, Łomża". Jest to je
dyny ślad takiej firmy łomżyńskiej ". 

Najwięcej zachowało się fotografii z zakładu Tyburcjusza Chodźki, któ
ry portretował mieszczan, rodziny ziemiańskie 6 oraz ludzi teatru 7 i stra
ży pożarnej . Jego pracownia mieściła się w domu przy ul. Zjazd, na ty
łach gimnazjum. Działał od lat siedemdziesiątych XIX w. do końca 

ubiegłego wieku, jak można sądzić na podstawie jego prac. Później fir-
o 1 

mę przejął J . Gorczyński, który odtąd ha ozdobnych rewersach swoich 
fotografii dodaje w adresie " ... dawniej Chodźko". 

Z drugiej połowy XIX w. pochodzą fotografie kolejnej znanej fir
my: "H. Liibeck", działającej przy ul. Wiejskiej, która jako jedyna w 
Łomży stosowała nadruki w języku francuskim - co było uważane Z:l 

pewną miarę · wytworno~ci. Zakład po zmianie właściciela przyjął nazwę 
"Rafael", ale dla wykorzystania ustalonej już marki, dopisuje na rewer
sach swoich zdjęć "daw. "Liibeck". 

Fotografie następnej firmy: "Rembrandt" wykonane w latach osiem
dziesiątych ubiegłego stulecia mają bogato zdobione rewersy urozmaico
ne reklamowym nadrukiem, z konieczności również cyrylicą: " .. zaszczy
eony Najwyższym podarkiem i wdzięcznością Jego Cesarskiej Wysokości 
Wielkiego Księcia Piotra Mikołajewicza", 

Najmniej zostało po . "A. Rzewuskim", którego bardziej znamy z foto
grafii wykonanych w początku XX w. 8 

W 1899 r. urzędowe rejestry stwierdzają istnienie w Łomży siedmiu 
zakładów fotograficznych 9. WiększoŚć ówczesnej produkcji to zdjęcia por
tretowe i okolicznościowe, wykonywane w dwóch najpopularniejszych 
formatach: tzw. wizytowym (ok. 6X 9 cm) i gabinetowym (ok. 9X12 cm). 
Działalność XIX-wiecznych firm łomżyńskich niewiele ustępuje przodu
jącym zakładom Królestwa Polskiego. Widoczne to jest z ustawienia 
portretowanych osób, wyposażenia atelier oraz ze staranności, z jaką 

wykańczano gotowe prace. Fotografie naklejano na sztywne kartony 

s Oryginał . w zbiorach Muzeum Okręgowego w Łomży. 
o M.in. piękne, swobodne portrety grupowe Kisielnickich z majątku Korzeniste 

w Łomżyńskiem - oryginał w zbiorach ŁTF. 
7 M.in. tableau "humorystyczne Amatorów i Opiekunów Teatru" z okazji 32-le

cia istnienia Teatru Amatorskiego w Łomży, wykonane w 1881 r. - oryginał w 
zbiorach IS PAN w Warszawie. 

8 Najciekawsza praca A. Rzewuskiego z 1906 r. przedstawia grupę łomżyńskiej 
"Lutni" - w zbiorach M. Szczepanowskiej oraz Muzeum Okręgowego w Łomży. 

• Pamiatnaja kniżka Łomżinskoj gubiernii na 1901 god, rozdział IV: Statystycz
ne dane .. . za rok 1899. 



2. Dzwonnica przy katedrze łomżyńskiej, 
fot. H. Liibeck, 1899 r., 
jot. B. Deptula 
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3. Dwa rewersy z fot ografii tzw. "wizytowych", 
z firm : T . Chodźko oraz H. Llibeck z Łomży, 2 poł. XIX w .. 
fot. B. Deptuła 
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Z bogato zdobionymi rewersami, w które zaopatrywano się w Wiedniu 
oraz w warszawskich zakładach litograficznych 10, np. u Kohna - firmie 
istniejącej od 1879 r., M. Ellen.banda - od 1881 r. oraz Kuhle-Miksche
-Turk - od 1899 r. 11 

Z początkiem XX w. powstały w Łomży nowe zakłady: K. 81edziń
skiej~ E. Zajączkowskiego 12 oraz J. Cyroto - wszystkie przy ul. Dwor
nej (obecnie 22 Lipca). W niezbędne materiały fotochemiczne zaopatry-

lU Mim o że w Łomży w 1876 r. powstał zakład litograficzny (za M.J. Lechem, 
DrUkarnie, księgarnie , biblioteki, czytelnie, "Rocznik Białostocki" 1974, t. 12, s. 306) 
prowadzon y przez Wierzbołowskiego, jak dotąd, nie stwierdzono czy wykonywał on 
ozdobne rewersy na potr zeby fotografów łomżyńskich . 

11 K. Lejko, J. Niklewska, Warszawa na starej f otografii , Warszawa 1978. 
12 Według akt K ancelarii Guberni Łomżyńskiej, Referat II (zbiory Archiwum 

Państwowego w Białymstoku): K. Sledzińska w 1911 r. - poszyt nr 1011, a E . Za 
jączkowski w 1913 r. - poszyt nr 1125. 



4. Stacja Naukowa w Nowogrodzie -
"pani Zofia Chętnikowa opiekuje się 
paroma tysiącami zdjęć cennych zabytków". 
Fotografia zamieszczona w "Szkolnej Gazetce Sciennej" 
z lat trzydziestych, 
fot. B. Deptuła 
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wano się W owym czasie na mIeJscu. Na przykład, w 1910 r. w składzie 
aptecznym A. Antosiewicza przy ul. Długiej (obecnie Buczka) do naby
cia były " ... klisze, papiery i wszelkie płyny do fotografii" 13. 

Wraz z ułatwieniami, jakie niesie rozwój techniki - systematycznie 
powiększało się grono fotoamatorów. Przy Polskim Towarzystwie Kra
joznawczym powstała w 1910 r. Sekcja Fotograficzna, która już w rok 
później skupiała ok. 40 osób. Przewodniczył i uczył fotografowania Wa
cław Stalski. AlJaratem kupionym na potrzeby PTK robiono dokumen
talne zdjęcia wycieczek i zabytków regionu. Gotowe zdjęcia można było 
nabywać w redakcji pisma "Wspólna Praca" 14. 

Znakomitym fotoamatorem-samoukiem był słynny twórca Skansenu 
Kurpiowskiego w Nowogrodzie doc. dr Adam Chętnik, którego bogah 
działalność fotograficzna jest dziś mało znana. Zachowały się jego foto
grafie już z 1909 r. 15 Przed I wojną światową publikował swoje zdjęcia 
m.in. na łamach warszawskiej "Ziemi" (folklor, krajobrazy, zabytki Zie
mi Łomżyńskiej i Kurpiowszczyzny), a do wybuchu II wojny światowej 
zgromadził kilka tysięcy odbitek i negatywów 16. 

Wszystkie negatywy Chętnika zaginęły podczas okupacji. Ten sam los 
spotkał zapewne inne dawne kolekcje. Jest jednak szansa, że gdzieś prze
trwały w zapomnieniu nawet XIX-wieczne negatywy. Na przykład je
Szcze ok. 1945 r. na strychu starego domu przy ul. Bernatowicza leżał 
zbiór szklanych klisz firmy "Rembrandt" 17. Dziś nie wiadomo co się 

z nimi stało. 
Wiele zdjęć zachowało się dzięki możliwości druku. Na przełomie 

XIX/XX w. pojawiają się pocztówki z widokami miasta drukowane w 
Warszawie, a wydane "nakładem Księgarni P. Iwanickiego" oraz "na
kładem Księgarni Mieczysława Rychtera w Łomży" - jak głoszą teksty 
na rewersach. Po śmierci Rychtera w 1906 r. 18 księgarnię przejął Mi.
rosław Putkowski; rozwinął on produkcję pocztówek, wydał nowe odmia
ny, w tym panoramiczne dwu- i trzyczęściowe, przedstawiające reprezen
tacyjne widoki miasta. Ukazują się także pocztówki kolorowane na zielo
no: "nakładem Pasmanika i Drozdowskiego". W okresie I wojny świato
Wej Prusacy puszczają w obieg pocztówki z nadrukiem "Atelier L. l A. 

II Ogłoszenie w tygodniku łomżyńskim "Wspólna Praca" 1910, nr 7. 
14 "Wspólna Praca" 1910, nr 1. 
15 W zbiorach żony Jadwigi Chętnikowej w Nowogrodzie. 
18 W Skansenie nowogrodzkim znajduje się ulotka drukowana w 1933 r. Stacja 

Badań Naukowych Dorzecza Srodkowej Narwi, T-wa Naukowego Płockiego w No
WogrOdzie pod Łomżą - z informacją, że Stacja posiada ok. 1600 szt. klisz oraz 
" ... pracownię fotograficzną (tylko do zdjęć naukowych"). 

17 Według relacji naocznego świadka: Mieczysława Gregorka z Łomży. 
18 Nagrobek M. Rychtera znajduje się w głównej alei cmentarza w Łomży. 



5. Pocztówka dwuczęściowa, w oryginale barwna: 
panorama Łomży od strony Piątnicy, 1916 r. 
(ze zbior. Państwowego Archiwum w Łomży), 
fot. B. Deptula 

6. Jeden z dwu autobusów, spółki przewozowej 
założonej przez Franciszka Chojnowskiego ze Stawisk, 
które kur,sowały na trasie Suwałki-Warszawa via Łomża. 
Fotografia z końca lat dwudziestych wykonana na Nowym Rynku (ob. Plac Koś
ciuszki) w Łomży -
oryginał w zbiorach ŁTF, 

fot. ą, Deptuła ' .. , 
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Schaul, Hamburg", przedstawiające gmachy, ulice, żołnierzy i charakte
rystyczne typy łomżyń~kie 19. 

W okresie międzywojennym rozwija się miejscowa prasa ilustrowana. 
Fotografie ukazują się w "Przeglądzie Łomiyńskim", "Sprawie K atolic
kiej", "Gościu Puszczańskim" i in. 20. Wspomniany już Adam Chętnik 
ilustruje fotografiami własne książki, drukowane w Łomży i Warszawie. 

J ednocześpie rozwija się działalność nowych zakładów fotograficznych 
- w tym dwóch żydowskich: "Foto-Rembrandt" (przy obecnej ul. 22 Lipca) 
i "Bernardi" prowadzony przez Leona Jesionowskiego (u zbiegu obecnych 
ulic 1 Maja i Armii Czerwonej). Przy obecnej ulicy 22 Lipca miał zakład 
Lucenko, który utrwalał widoki miasta, uroczystości oraz dokumentacje 
na potrzeby policji. W 33 pułku piechoty portrety żołnierskie, uroczysto
ści i defilady fotografował Bobrow, natomiast przy ul. Ogrodowej pro
sperował Stanisław Ignatowicz, wykonujący głównie zdjęcia szkolne. 

U gruntował się ostatecznie, widoczny już od przełomu XIX/XX w., 
podział na rzemiosło fotograficzne i ambitniejszą fotografię amatorską. 

Dokument, reportaż, fotografia artystyczna stały się domeną amatorów. 

7. Obchody 1 Maja w Łomży, 
fot. T. Kalisz , 1932 r ., 
fot. B. Deptuła 

lU Duży zbiór pocztówek łomżyńskicp posiada Muzeum Okręgowe, kolekcjoner 
Kazimierz Szczechura oraz To~arzystwo Fotograficzne. . 

28 Dopiero w 1980 r. powstało pierwsze, od ,czasów wOjny, lokalne pismo ilu-:-
strowane ---: tygodnik "Konta kty" z fotoreporterem .Z Łomży: Gaborem L6rin-
Czym. 
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8. Medal pamiątkowy z brązu, 8X8 cm, 
wg proj. Barbary Lis-Romańczuk z Olsztyna, 
wydany przez Łomżyńskie Towarzystwo Fotograficzne, 
fot. B. Deptuła 

w Łomży, przed II wojną światową, do takich należeli Mieczysław Grego
rek, Tadeusz Kalisz 21, a po wyzwoleniu m.in. Bolesław Czyżewski (1926-
1976), Zygmunt Dudo (1906-1972), Gerwazy Lorinczy (1903-1986). 

Po wielu latach ponownie dochodzi do głosu idea wspólnej pracy w 
zorganizowanym ruchu fotograficznym. Z inicjatywy Bolesława Czyżew
skiego, miejscowego lekarza-rentgenologa, powstało w 1973 r. Łomżyń
skie Towarzystwo Fotograficzne, które jako jedno z osiemdziesięciu w 
Polsce, o podobnych celach, weszło w skład Federacji Amatorskich Sto
warzyszeń Fotograficznych. W 1984 r. Towarzystwo otrzymało stałą do
tację z Narodowego Funduszu Rozwoju Kultury oraz od Spółdzielni 

Mieszkaniowej samodzielny lokal o pow. 70 m 2 przy ulicy Moniuszki 6, 

21 M. Gregorek, księgowy i miłośnik żeglarstwa - fotografował Narew pod
czas rejsów własną żaglówką o nazwie "Sierpinek" oraz krajobrazy Łomży i 33 
p.p. - w zbiorach prywatnych zdjęcia z lat trzydziestych i pięćdziesiątych. 

T. Kalisz, aptekarz - czynny fotograficznie w latach 1928-1935; dokumentacja 
życia sportowego Towarzystwa Wioślarskiego, portrety znajomych, miasto i okoli
ce - cała kolekcja w zbiorach ŁTF. 
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co umożliwiło założenie Klubu, Galerii oraz Gabinetu Dawnej Fotografii. 
Gromadzi się tu księgozbiór (m.in. już ponad 150 woluminów XIX-wiecz
nych i przedwojennych związanych z historią fotografii), prenumeruje pol
skie i zagraniczne czasopisma fotograficzne. Rozwijana jest działalność 
oświatowa, szkoleniowa, wystawiennicza, wydawnicza. lO-lecie zamknięto 
liczbą ok. pięćdziesięciu wystaw dokumentalnych i artystycznych. 

Jednym z podstawowych zadań Towarzystwa jest gromadzenie wszel
kich informacji i pamiątek związanych z dawnymi fotografiami. Do 
1986 r. zgromadzono w Gabinecie Dawnej Fotografii ok. 500 oryginałów 
oraz ok. 1 tys. reprodukcji wykonanych z oryginałów pochodzących 
głównie ze zbiorów prywatnych. 

Kolekcjonerstwo fotograficzne w Łomży znajduje oparcie w tradycji. 
Już w 1898 r. na miejscowej . wystawie starożytności i sztuk pięknych, 
wśród kilkuset cennych okazów, zaprezentowano stare fotografie, w tym 
dagerotyp z 1840 r. (1) ze zbiorów łomżyńskiego miłośnika historii -
Grzegorza Worobjewa 22 . W kilkanaście lat później, kiedy przy Polskim 
Towarzystwie Krajoznawczym powstał zalążek Muzeum - wdowa po 
Worobjewie przekazała do zbiorów nowej placówki kolekcję 111 foto
grafii z widokami i zabytkami guberni łomżyńskiej, suwalskiej i kilku 
większych miast polskich 23. 

Obecnie, oprócz kolekcjonerów prywatnych, starymi fotografiami in
teresują się placówki państwowe i społeczne, jak: Muzeum Okręgowe, 

Archiwum Państwowe, Muzeum Szkolne przy Liceum Ogólnokształcą

cym, Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Niestety, fotografie traktowane 
są najczęściej jako materiał pomocniczy - bez wyodrębniania i specjal
nego opracowania naukowego, o trudnych do ustalenia lićzbach w po
szczególnych zbiorach. Na przykład, w Archiwum Państwowym można 
natknąć się na fotografie doczepione do akt lub stanowiące całość z do
kumentem pisanym typu: świadectwo maturalne, akta policyjne. 

Muzeum podejmować będzie działania zmierzające do opracowania 
całości rozproszonego materiału historycznego. 

Interesującym źródłem jest np. kilkanaście fotografii wykonanych na 
porcelanie, które zachowały się na Cmentarzu Katolickim w Łomży. Naj-
starszym egzemplarzem jest portret Michaliny Smochowskiej, zmarłej 

w 1892 r. Pierwotne portrety, wykonywane naj prawdopodobniej w Łom
ży za życia tych osób, zlecano do skopiowania najczęściej firmie "S. We
ber" w Warszawie, w latach (orientacyjnie według dat zachowanych na 
pomnikach cmentarnych): 1904-1939 24• 

22 Katalog Wystawy Sztuk Pięknych - Łomża , wrzesień 1898 r. 
2a "Wspólna Praca" 1911, nr 7. 
u Fotografie nagrobkowe z Łomży sygnowane przez S. Webera (zakład mieścił 

się kolejno przy ul. Erywańskiej, Siennej i Kredytowej w Warszawie): Ludwik 
Dzwonkowski zm. 1904, Stanisław Błażej Antoni Mościcki zm. 1910, Zofia Mróz zm. 
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9, Fotografia nagrobkowa -
cmentarz w Łomży, 
fot. B. Deptuła 
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Najbardziej czasochłonne i utrudnione - ze względu na specyfikę pa
miątek rodzinnych - jest badanie prywatnych zbiorów. Konieczne jest 
przejrzenie ogromnej liczby zdjęć rodzinn'ych, wyszukanie i opracowanie 
naj ciekawszych oraz wykonanie dla Muzeum fotokopii. Przygotowywane 
są opracowania problemowe w formie wystaw i wydawnictw. Celem tych 
działań jest ochrona przed zapomnieniem jak największej części pamią
tek i faktów, będących świadectwem rozwoju tradycji sztuki fotograficznej . 

1907, Jan Gliński zm, 1922, Anna Sławońska zm. 1939, rodzina Supińskich - Iren
ka zm. 1908, Henryk zm. 1905 i Helena zm. 1920, poza tym fotografię Bronisławy 

Modzelewskiej zm. 1934 wyk. "At elier "Rubens" w Poznaniu. Niesygnowane foto
grafie: Oktawjan Dwiliński zm. 1923, Jadwiga Macewicz zm. 1905, Wacława Jawor
ska zm. 1913, Michalina Smochowska zm. 1892, Wandzia Wojdyłło zm. 1904. 


