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Od redakcji

W życiu każdego człowieka przychodzi taki czas, kiedy czujemy potrzebę uporządkowania 
własnych rzeczy. Dzieje się to z wielu powodów: zmieniamy mieszkanie, zaczyna brakować 
miejsca, wiele z tego, co zgromadziliśmy utraciło dla nas swoją wartość lub zwyczajnie nie 
czujemy potrzeby by z nami dłużej były. Zastanawiamy się wówczas, co z tym zrobić – wy-
rzucić na śmietnik, przekazać na szczytny cel, a może zostawić potomnym. O porządkowaniu 
życia i przestrzeni wokół siebie napisano nawet kilka książek. Dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza 
w przypadku zgromadzonych księgozbiorów, jest oddanie ich do biblioteki.

Książnica Zamojska w swoich zasobach ma kilka cennych kolekcji książkowych, pozyska-
nych najczęściej od osób związanych z Zamościem. Stanowią one wartość dodaną całego bo-
gactwa zgromadzonych zbiorów bibliotecznych, tym większą jeśli mają charakter regionalny.

W 2021 roku zamojska biblioteka wzbogaciła się o kolejny wartościowy zasób. Jej ofiarodaw-
cą jest Stanisław Orłowski, który przekazał – bagatela – 6 349 własnych diapozytywów oraz 
17 tomów prowadzonej od 1961 roku Prywatnej Kroniki działalności Zamojskiego Towarzystwa 
Fotograficznego. 

Darczyńca jest w środowisku, myślę, że nie tylko zamojskim, osobą powszechnie znaną po-
przez wieloletnią działalność zawodową, pracę społeczną, a przede wszystkim jako pasjonat 
fotografii i fotografowania. Autor kapitalnych zdjęć, ukazujących ludzi, architekturę, przyrodę 
– głównie Zamościa, Zamojszczyzny i Roztocza. Kiedy patrzy się na przekazaną kolekcję, ciśnie 
się pytanie: czy jej właścicielowi, choćby kiedykolwiek, choćby na moment towarzyszył stan 
– nawet najmniejszego – nieładu. Wszystko ułożone według wiadomego klucza, każdy slajd 
opatrzony numerem, datą wykonania, starannie zabezpieczony i opisany pięknym, odręcznym 
pismem. I żeby coś nie umknęło, dodatkowo sporządzony wykaz, tak zwany prywatny inwen-
tarz. No cóż – jak widać – kolekcja mówi wiele o jego właścicielu.



To, że została darowana biblio-
tece ma wartość bezcenną. Ale 
czym byłaby li tylko zamknięta 
w przepastnych szufladach? Po-
winnością biblioteki jest oczy-
wiście ochrona bezcennych za-
sobów, ale jeśli jest taka możli-
wość, również ich popularyzacja. 
Stąd pomysł na zorganizowanie 
wystawy i wydanie towarzyszą-
cego jej katalogu. W tym przy-
padku nie jest jednak sprawą 
prostą pokazanie wszystkiego: 
fotografowanych ludzi, cieka-
wej architektury, ważnych wy-
darzeń lub zwyczajnie tego, co 
w danej chwili zwróciło uwagę 
trzymającego w dłoniach aparat. 

Rodzą się więc pytania. Co wybrać z całego bogactwa genialnym zdjęć? Czy te najbardziej roz-
poznawalne? Czy ulubione i wybrane przez autora? Jaki przyjąć klucz? Odpowiedzi nie były pro-
ste. Gdybyśmy poszli w ilość prezentowanych zdjęć i tak nie udałoby się pokazać wszystkiego. 
Wybór padł na 18 fotografii. Zdecydowaliśmy się na rzadko pokazywane zdjęcia m.in. z lat sie-
demdziesiątych, ale również takie z początku XXI wieku. Wszystkie pokazują Zamość miniony. 
Wszystkie znajdują się w niniejszym katalogu, który odbiega nieco – głównie swoją formą – od 
typowych katalogów wystawienniczych. Warto przejść z katalogiem przez miasto i sprawdzić, 
co się zmieniło. Przygotowując tę publikację staraliśmy się również zamieścić w niej nieco infor-
macji o autorze zdjęć i szacownym darczyńcy. Ta „pisana” część ma formę krótkiego biogramu 
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oraz zarejestrowanej wiosną tego roku rozmowy przeprowadzonej ze Stanisławem Orłowskim 
przez Piotra Pielę z Książnicy Zamojskiej. Odpowiadając na pytania, mówi również o swoich 
pozafotograficznych pasjach, wspomina przyjaciół „po fachu” i ludzi, od których wiele się na-
uczył. Zawartość katalogu uzupełniają karty z duplikatami przeźroczy, bowiem istotnym wy-
daje się pokazanie również formy przekazanego zasobu. Materiał graficzny uzupełniony został 
(za zgodą Autora) jakże nieprzypadkowymi fragmentami twórczości literackiej Piotra Szewca. 

W katalogu prezentowana jest również, wspomniana wcześniej, Kronika Zamojskiego  
Towarzystwa Fotograficznego, z którym Stanisław Orłowski jest ściśle związany. Uzupełnia 
ona część tekstową umieszczoną na numerowanych 88 stronach. Ta liczba jest nieprzypadko-
wa. Właśnie w tym roku, w roku prezentowanej wystawy i wydanego katalogu Stanisław 
Orłowski obchodzi 88. urodziny. Piękny jubileusz. Nie mogło więc zabraknąć życzeń, między 
innymi od osób, które dzielą z Panem Stanisławem pasję fotografowania. Gdybyśmy, stojące 
obok siebie dwie ósemki umieścili w pozycji poziomej, powstaną dwa znaki nieskończoności, 
tak jak nieskończenie wielkie jest bogactwo darowanego bibliotece zasobu. Stanisław Orłow-
ski pozostaje w fotografii zamojskiej – myślę – zjawiskiem wyjątkowym i zasługującym na 
najwyższą uwagę. Jego zdjęcia, które wydaje się, niekiedy ignorują panujące w tej dyscyplinie 
mody, to w rzeczy samej pełne mądrości i dojrzałej wiedzy „obrazkowe” przypowieści, „eseje” 
nie tylko o sztuce fotografowania, ale także o życiu. Fantastyczne obrazy z narracją – o historii 
zwykłego człowieka, jego codziennym, zwyczajnym życiu, przyrodzie i otoczeniu, w którym 
dane było mu być tu i teraz.

Mówiąc o katalogu, trudno pominąć sposób wykonania jego okładki. Każdy z egzemplarzy 
otrzymał ręczną oprawę (wraz z kieszonką), którą wykonał Marek Sadło w pracowni introliga-
torskiej Książnicy Zamojskiej. Opracowaniem graficznym zajął się Leszek Wygachiewicz. Nad 
koncepcją katalogu pracował również Piotr Bartnik, dyrektor biblioteki. 

Zapraszamy na wystawę, a Panu Stanisławowi życzymy dobrego zdrowia oraz wielu jeszcze, 
tylko tych najtrafniejszych fotograficznych ujęć.

Halina Zielińska, Książnica Zamojska
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Stanisław Orłowski przyszedł na świat w Zamościu w 1934 roku. Stwierdzenie, że jest arty-
stą fotografem wyraża właściwie wszystko, ale jest niepełne i mówi, mimo tego „wszyst-
ko”, bardzo niewiele. Kim więc jest Stanisław Orłowski? Długo można by wymieniać jego 
osiągnięcia i zasługi dla polskiej fotografii. Kim byłby Stanisław Orłowski, gdyby urodził się 
w innym mieście? Prawdopodobnie artystą fotografikiem innego miasta. Trudno wyobra-
zić sobie Zamość bez Orłowskiego. Ma wprawdzie nasze Idealne Miasto kilku wybitnych 
fotografów, ale wszystko to, co dostrzegł i utrwalił, co dane było tylko jemu i nikomu wię-
cej, zachwyca już blisko 70 lat. Zamość jest fotogeniczny, ale głównie Orłowskiemu zda-
je się odsłaniać wszystkie swoje tajemnice, również te niefotogeniczne. Odwdzięcza się 
artyście niepowtarzalnymi chwilami, które On zauważa i utrwala. Miasto zawdzięcza Or-
łowskiemu istnienie nie tylko na fotograficznych kliszach. Liczne obrazy, również z czasów  
II wojny światowej, zapisały się w obiektywie jego życia i są nie mniej ciekawe niż te znane 
z wystaw, książek i katalogów. Dzięki niemu funkcjonuje w Zamościu, od ponad 60 lat, Za-
mojskie Towarzystwo Fotograficzne. Odbywają się konkursy, wystawy, plenery. Dzięki niemu 
Zamość, którego już nie ma, będzie nam towarzyszył zawsze wtedy, kiedy będziemy chcieli do 
niego zajrzeć...
Trudno w to uwierzyć, ale Stanisław Orłowski nie urodził się z aparatem, a jego szkolną pa-
sją była radiotechnika. Wszystko zmienił skrzynkowy Kodak. Był 1953 rok. 29 maja Edmund 
Hillary i Tenzing Norgay po raz pierwszy zdobyli najwyższy szczyt na Ziemi – Mount Everest.  
20 października Janusz Sidło ustanowił rekord Europy w rzucie oszczepem. W Zamościu pierw-
sze fotograficzne próby podejmował Staszek Orłowski.
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(…) Świat w bezruchu, zatrzymany na ułamek sekundy. Cóż ujaw-
nia fotografia? Nienaturalne, jakby odrobinę groteskowe postacie ro-
werzysty i przechodniów. Do lokalu Rosenzweiga wchodzą dwaj poli-
cjanci. Nie zdążyły się za nimi zamknąć drzwi i przez szparę między 
framugą i drzwiami widać uniesioną rękę, która trzyma kufel.  
Wiele lat później ktoś przekłada karty starego albumu. Ale nie jest 
w pełni usatysfakcjonowany. Oto ówczesna technika fotograficzna nie 
ujęła szczegółów, na pozór nieważnych, w istocie koniecznych i zajmu-
jących. To, co teraz widzimy z bliska, na zdjęciu jest niewidoczne lub 
trudne do odgadnięcia. Zdjęcie nie ujawnia grymasu pomieszania czy 
zdziwienia, jaki pojawił się właśnie na twarzy rowerzysty. 
Niestety, zdjęcie nie ujawnia innych jeszcze szczegółów. 

Piotr Szewc, Zagłada, Kraków 2003, s. 9
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Piotr Piela (Książnica Zamojska) – Kim byłby 
Stanisław Orłowski, gdyby urodził się w in-
nym mieście?
Stanisław Orłowski – Byłbym fotografem 
miasta, w którym bym się urodził. A uro-
dziłem się w Zamościu, więc fotografuję 
głównie Zamość i to, co się w nim dzieje. 
Fotografia zawsze była dodatkiem do mo-
jego życia zawodowego. Ona nigdy nie sta-
nowiła jakichś tam ciągotek zawodowych. 
Właściwie była takim hobby, ważnym hob-
by, ale takim, które było obok zawodowego 
życia. Całe moje zawodowe życie związane 
było z Zamościem, więc fotografowanie 
również… chociaż były też inne miejsca, 
miasta.

PP – Ale na początku nie zajmował się Pan 
fotografią. Pana szkolną pasją była radio-
technika?
Stanisław Orłowski – Rzeczywiście to 
było moje pierwsze hobby. Z czasów szko-
ły gimnazjalnej. Z profesorem Borkowskim 
[Władysławem – przyp. KZ] dobrze się nam 
współpracowało. Można powiedzieć na-
wet, że to była moja mocna pasja. Nawet 
stację radionadawczą zrobiłem wówczas. 

Potem zajmowałem się nagrywaniem. Był 
to jednak czas, kiedy nie wolno było pro-
wadzić działalności nadawczej na więk-
szą skalę. Zajmowałem się radiotechniką 
całkiem poważnie, więc przerobiłem swój 
amatorski odbiornik na nadawczy i posta-
wiłem go na Lipskiej w ogrodzie. Nadawa-
łem tylko muzykę z płyt, nie słowa. Kolega 
odebrał ten sygnał u siebie na zamojskiej 
Starówce. Mówił, że dobrze było słychać. 
To było dla mnie ważne. Następnego dnia 
jednak, a może było to kilka dni później, już 
jeździła pelengacja w tamtych okolicach 
i szukali nadawcy – dlatego zrezygnowa-
łem, wróciłem do nadajniczka domowego. 
Podarowałem swojej szkole ten nadajnik, 
taki kryształkowy odbiorniczek. Był w gabi-
necie fizycznym. Nie wiem, czy tam jeszcze 
jest. W swoich szpargałach mam jeszcze ja-
kieś rysowane przeze mnie schematy z tam-
tych czasów. Zdarzało mi się też naprawiać 
dla znajomych aparaty radiowe, ale różnie 
z tym bywało. Pasja minęła gdzieś z koń-
cem gimnazjum. Właściwie nie tyle minęła, 
co została wyparta przez nową. Kilka lat po 
ukończeniu szkoły dostałem taki niewielki 
aparat od stryjka i zaczęła się fotografia.
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Stanisław Orłowski – Pierwsze zdjęcia to były 
już z Exacty, ale i tym pierwszym aparatem robi-
łem takie zdjęcia, które pamiętam. Na przykład 
mężczyzna na przejeździe kolejowym, chodzący 
po torach i sprawdzający czy wszystko jest w po-
rządku. Niecodzienny widok. Fotografią często 
rządzi przypadek. Tak już jest z uwiecznianiem 
chwil... albo masz przy sobie aparat i ta chwi-
la staje się wiecznością, albo nie masz i znika… 
No najwyżej zostaje w pamięci. Zapamiętałem 
tamtą chwilę, ale i zdjęcie mam do dzisiaj, tyl-
ko nie mam, raczej, negatywu… To chyba tym 
kodaczkiem było. Negatywy raczej przepadły.

PP – Pamięta Pan pierw-
szy aparat? Zachował 
się? A kolejne?
Stanisław Orłowski – 
Aparacik skrzynkowy 
to ten pierwszy. Drugim 
aparatem, który mam 
do dzisiaj była Kine Exac-
ta, przedwojenna chyba. 
Obiektyw był na taki pazu-
rek, jeszcze bez gwintu.
PP – A swoje pierwsze zdję-
cie?

Kine Exacta: lustrzanka jednoobiektywowa. Aparat produkowany od 1936 roku. 
Posiadał wizjer kominkowy, dźwignię szybkiego naciągu, zdejmowaną tylną ścian-
kę do załadunku filmu. Obudowa była z aluminium, oklejona czarną skórą. Do tego 
bagnetowe mocowanie obiektywów. Bagnet był mosiężny lub aluminiowy. Pierw-
sze modele lustrzanek różniły się od znanych współcześnie – fotograf 
kadrował fotografię patrząc z góry na matówkę, na której widać było 
odwrócony obraz. Wymuszało to fotografowanie z wysokości pasa, 
co szczególnie w zastosowaniach portretowych nie należało 
do najwygodniejszych. Największą zaletą lustrzanek było 
to, że na matówce widać było dokładnie to, co widział 
obiektyw. Wszystkie wcześniejsze rozwiązania, dalmierzowe 
i lunetkowe były podatne na paralaksę, czyli rozbieżność mię-
dzy tym, co widzi obiektyw i celownik.
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Żywe Szachy – Szwedzi pod Zamościem. Widowisko nawiązujące do oblężenia Zamościa 
przez Szwedów. Zorganizowane w Zamościu w dniach 9-11 czerwca 1939 roku w ramach Dni 
Lublina, Zamościa i Lubelszczyzny. Wydarzenie odnotowano w prasie ogólnopolskiej, m.in. 
w „Gościu Niedzielnym” (R. 15, nr 27) dodatku ilustrowanym do „Gazety Krotoszyńsko Koź-
mińskiej” (R. 3, nr 53, 2 lipca 1939 r.), „ABC. Nowiny Codzienne” (R. 14, nr 180. 25 czerwca 1939 r.),  
w magazynie „Tydzień Literacki Polski Zbrojnej” (R. 3, nr 28, 9 lipca 1939 r.), w którym na stro-
nie czwartej czytamy: (…) impreza ta wspaniale przygotowana pod względem organizacyjnym 
i technicznym zgromadziła u stóp przepięknego ratusza w Zamościu setki widzów, którzy gorą-
co oklaskiwali barwną i żywą partię szachów, osnutą na tle fragmentu z trzeciego tomu Poto-
pu, przedstawiającego Szwedów pod Zamościem. Odniesiony sukces przypisać należy ofiar-
nej pracy komitetu organizacyjnego i osób współdziałających przy opracowaniu widowiska. 
Wierszowany tekst napisała pani profesor Halina Rogińska, znana w Zamościu szachistka. 
Partię i scenariusz do niej ułożył kapitan audytor mgr [Władysław Stanisław] Kolbuszewski. 
Kostiumy projektował profesor [Michał Marian] Pieszko. Wieże wykonali uczniowie gimna-

zjum państwowego im. Jana Zamoyskiego 
pod kierownictwem pp. prof. Syrka i Podko-
wy. W wykonaniu brali udział podoficero-
wie z teatru żołnierskiego w Zamościu pod 
kierownictwem por. [Ryszarda] Kardaszyń-
skiego jako kapelmistrza i reżysera st. sierż. 
[Czesława] Bryknera. Urządzenia technicz-
ne wykonali pp. arch. Zaręba [właściwie Ta-
deusz Zaremba] i [Władysław] Kabat. Tre-
ścią partii dowcipnie osnutej na ruchach fi-
gur szachowych były poselstwa szwedzkie,  
bitwa pod Zamościem i odwrót Szwedów. 

Fot. z cyfrowych zbiorów K. Serafina
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PP – Ręka, oko, serce. Zdjęcie to nie tylko 
właściwe ustawienia w aparacie. Czym jest 
fotografowanie dla Pana?
Stanisław Orłowski – Czym jest dla mnie 
fotografowanie? Lubiłem, lubię do dzisiaj, 
fotografować ludzi. Obecnie różnie z tym 
bywa. Zgoda na publikację, RODO. Trochę 
to zniechęca. Pytanie o zgodę powoduje 
pewną sztuczność. Publikuję, czasem wy-
stawiam te zdęcia. Fotografowanie ludzi 
to moja pasja. Ludzie się zmieniają. Kiedy 
przeglądam moje pierwsze zdjęcia, to są na 
nich zupełnie inni ludzie. Babcie w chus-
teczkach, mężczyźni w burkach z targu na 
Nowym Mieście. Na te czwartkowe targi 
zjeżdżali się furmankami mężczyźni w szu-
bach, w zimie z kołnierzami, a kożuchy mieli 
do kostek. Fotografowanie to zatrzymywa-
nie w kadrze chwil. Utrwalanie ich na wieki.

PP – Obraz z dzieciństwa nieutrwalony na 
kliszy. Urodził się Pan przed wojną, ale dzie-
ciństwo przypadło na ten trudny czas. Co Pan 
widzi kiedy zamyka oczy? Wracają tamte ob-
razy?
Stanisław Orłowski – Wracają. Mówi się 
przecież, że w starszym wieku pamięta się 

głównie dzieciństwo, a nie pamięta tego, co 
działo się 15 minut temu. I tak jest. Sprzed 
wojny to pamiętam przedstawienie Żywe 
Szachy. 
Pamiętam również, jak chodziłem z babcią na 
zakupy, do Jojny na Nowym Mieście i w inne 
miejsca [trudno powiedzieć, o którego kon-
kretnie Jojnę chodziło. Dzięki Panu Markowi 
Kołconowi udało nam się ustalić dwie osoby 
o takim imieniu. Byli to Jojna Kasza, rzeźnik 
przy ul. Nowy Rynek 9 i Jojna Lichtenberg za-
mieszkały przy Lwowskiej 33 (w czasie woj-
ny Nowy Rynek 2), który przed wojną miał 
sklep spożywczy, a w czasie wojny prowadził 
sprzedaż wody sodowej i drobiazgów – dop. 
KZ]. Lubiłem chodzić z babcią na te zakupy, 
bo ona zawsze targowała się o cenę. Pytała, 
ile to kosztuje, i jeśli cena jej nie odpowia-
dała, mówiła „chodź syniu, idziemy dalej, 
bo tu jest za drogo”. Żydowski sprzedawca 
najczęściej przywoływał babcię, mówił „co 
się pani tak denerwuje, co się pani tak spie-
szy”. I zawsze coś utargowała. Chodziło się też 
do Udziałówki, [sklepu należącego do Udzia-
łowego Stowarzyszenia Spożywców – przyp. 
KZ] na rogu Orlej i Partyzantów (Lwowska 
przed wojną). 
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Widzieć. Być. Zapamiętywać. Utrwalać skrupulatnie. Jeszcze jedna 
fotografia. I jeszcze jedna. Podążać za uciekającym. Nie przegapić.

Piotr Szewc, Zagłada, Kraków 2003, s. 83
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PP – Obrazy z czasu wojny. Co zapamiętał 
Pan jako mały chłopak?
Stanisław Orłowski – Pamiętam dymy nad 
Rotundą…

PP – Ten moment, ta chwila zadumy, silnego 
wzruszenia…
Stanisław Orłowski – Oj, no pamiętam. 
Mieszkałem na Zakamarku, potem na Lipskiej 
– tam tata otrzymał połowę domu rodzinne-
go. Mama była krawcową i na Zakamarku 
pracowała ze swoją siostrą. Chodziło się od 
Lipskiej do Zakamarku. Pamiętam okopy, pa-
miętam Madziarów z oddziału radiotechni-
ków – ponoć nie zajmowali się walką. Gania-
liśmy do nich na czekoladę. Jak to dzieciaki. 
U nas tego nie było. Pamiętam kolegę, jak 
zginął, nie wiem czy Niemiec, czy volksdeut-
sch postrzelił kolegę. Pamiętam też innego 
Niemca, nazywał się Berlin, mieszkał na Za-
kamarku.

PP – Wspominał Pan kiedyś, że w okresie 
okupacji Pana życie było zagrożone.
Stanisław Orłowski – Niemcy w Żdanowie 
trzymali w barakach jeńców. Przeganiali ich 
przed naszym domem. Szliśmy kiedyś z oj-

cem. Ojciec szedł z chlebem pod pachą, jak zo-
baczyli ci jeńcy, zaczęli się wpatrywać w ten 
bochenek… ojciec dał im tego chleba. Prowa-
dzący Niemiec przywalił ojca kolbą i powie-
dział, że jak jeszcze raz da mu chleba, to pój-
dzie za tego, którego częstował…
– Były też inne sytuacje, takie z jednej strony 
straszne, ale jednocześnie śmieszne dla nas 
młodych. W okolicach domu chodziło się na 
taki wzgórek. Sąsiad handlował końmi. Ku-
pił kiedyś na targu jakąś szkapinę i koń, taka 
chabeta nie mogła wejść pod górę, więc lał 
ją batem. Niemiec to zobaczył, kazał wyprząc 
konia i zaprzągł tego kupca. I lał go batem 
i kazał wóz ciągnąć. Chyba to go nauczyło, bo 
chabet już nie kupował. Taki to był Niemiec, 
litujący się nad zwierzęciem.

PP – Dla jakiego ujęcia byłby Pan w stanie 
wstać wcześnie rano lub w ogóle się nie 
kłaść?
Stanisław Orłowski – Lubię fotografować 
ludzi, więc na plenerach rzadko wstaję 
rano. Łatwiej poczekać na zachód słońca. 
Mam kilka takich porannych ujęć, ale wy-
dają mi się banalne, nie przepadam za ran-
nym wstawaniem.
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PP – Człowiek jest atrakcyjny 
o każdej porze dnia.
Stanisław Orłowski – Słońce jest 
atrakcyjne rano i wieczorem.

PP – Wspomnienie z pleneru. Sytu-
acja, coś szczególnego, co zapadło 
Panu w pamięci.
Stanisław Orłowski – Och, tyle tego 
było, że trudno spamiętać… Może 
plener na ziemi kieleckiej, dość moc-
no go pamiętam. Ze względu na ludzi. 
W tym plenerze uczestniczyli Edward 
Hartwig, Paweł Pierściński. Spotka-
nie z Hartwigiem i rozmowy z nim, to 

była wielka frajda dla mnie. Na jednym 
z plenerów wędrowaliśmy z Hartwigiem. 
Chciałem zrobić zdjęcie członkom pleneru. 
Ustawiłem ich – porobili jakieś tam miny, 
ustawili się i zrobiłem to zdjęcie. Podszedł 
do mnie wtedy Hartwig i powiedział: Panie 
Stanisławie, nie tak się robi zdjęcia grupo-
we. Zwołuje się grupę, ustawia, podnosi 
się aparat do oka, pstryka lub nie, i mówi 
dziękuję, a po kilu sekundach, jeśli się nie 
rozejdą, robi się to właściwe zdjęcie. Każdy 
spuści z siebie tę sztuczną maskę, ludzie są 
wtedy autentyczni. Ktoś tam się odwróci, 
ktoś zejdzie z kadru, ale i tak jest to uchwy-
cenie tego, co prawdziwe.

Stanisław Orłowski
atrakcyjne rano i wieczorem.

PP – Wspomnienie z pleneru. Sytu-
acja, coś szczególnego, co zapadło 
Panu w pamięci.
Stanisław Orłowski
było, że trudno spamiętać… Może 
plener na ziemi kieleckiej, dość moc-
no go pamiętam. Ze względu na ludzi. 
W tym plenerze uczestniczyli Edward 
Hartwig, Paweł Pierściński. Spotka-
nie z Hartwigiem i rozmowy z nim, to 

Paweł Pierściński (1938-2017). Fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk 
fotografii, działacz społeczny, organizator ruchu fotograficznego pej-
zażystów polskich, komisarz ogólnopolskich wystaw fotografii krajo-
brazowej, redaktor i współautor między innymi almanachów fotogra-
ficznych: „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” (2000) oraz „Kielecka Szkoła 
Krajobrazu” (2002). Twórca, organizator i animator pracy kierunku 
artystycznego pod nazwą Kielecka Szkoła Krajobrazu. Był członkiem 
Związku Polskich Artystów Fotografików (od 1964), członkiem honoro-
wym ZPAF (od 1982), Honorowym Prezesem Okręgu Świętokrzyskiego 
ZPAF w Kielcach, a także członkiem honorowym wielu stowarzyszeń 
fotograficznych w Polsce.

Fo
t. 

A
. B

ąk

25



26



27

biały obłoczek, łatka. To była niesamowita 
scena fotograficznie, ale nie było aparatu. Nie 
było jak tego zarejestrować, ale zostało w pa-
mięci do dzisiaj.

PP – Pana ulubione zdjęcia? Są takie?
Stanisław Orłowski – To są zdjęcia ze Starów-
ki, z podcieniami. Chłopiec z wiadrami wody, 
babcia siedząca przy podcieniu i czytająca coś, 
mężczyzna (Koleżusia) niosący wodę. Próbo-
wałem je powtarzać, ale trudno dziś szukać 

PP – A jest takie zdjęcie, które pró-
buje Pan zrobić od lat i nie wycho-
dzi?
Stanisław Orłowski – Najgorzej jest 
z tymi zdjęciami, które można by 
było zrobić, ale nie ma się aparatu. 
Najlepsze zdjęcia są wtedy, kiedy nie 
mamy aparatu. Te które mogłyby 
powstać, ale nie powstały. Na przy-
kład taka sytuacja. Na zachodzącym 
czerwonym niebie pokazał się taki 

mamy aparatu. Te które mogłyby 
powstać, ale nie powstały. Na przy-
kład taka sytuacja. Na zachodzącym 
czerwonym niebie pokazał się taki 

Edward Hartwig (1909-2003). W Lublinie ukończył szkołę 
powszechną i Gimnazjum im. Stanisława Staszica, uczęsz-
czał też do prywatnej szkoły malarstwa Henryka Wiercińskie-
go. Pierwszy kontakt z fotografią miał już w dzieciństwie – po-
magał ojcu, Ludwikowi Hartwigowi, w zakładzie fotograficz-
nym. Na początku lat 30. XX wieku przejął pracownię po ojcu 
i wraz z żoną Heleną (1910-1998) – aktywną fotograficzką, człon-
kinią ZPAF – prowadził własny zakład fotograficzny. W 1930 roku 
miał w Lublinie pierwszą indywidualną wystawę. Wziął udział 
w I Polskiej Wystawie Fotografii Ojczystej. W latach 1935-1937 
studiował w Wiedniu w Instytucie Graficznym, w pracowni prof. 
Rudolfa Kopitza i Hansa Daimlera. Edward Hartwig tworzył zdję-
cia nastrojowe i tajemnicze, fotografując wczesnym rankiem, nie wykorzystując świa-
tła słonecznego. Wtedy zyskał miano „mglarza”. W czasie wojny mieszkał w Lublinie. 
Od 1944 do 1947 roku przebywał w Borowiczach w obozie pracy NKWD.
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Nasza nowa fotografia:
Błękit, czerń i biel. Przelot bociana nad miastem.

Piotr Szewc, Zagłada, Kraków 2003, s. 67
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babci w chustce, siedzącej na stołeczku 
czy na ławeczce albo czytającej. Nie ma 
takich ludzi. Nie ma takich sytuacji. Pewne 
sytuacje są niepowtarzalne.

PP – Jest rok 1961. Zapada decyzja o powo-
łaniu Zamojskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. Kto tam wtedy był, jak do tego 
doszło?
Stanisław Orłowski – Byłem już wcześniej 
członkiem towarzystwa lubelskiego. Miałem 
kontakty z ludźmi należącymi do federacji fo-
tograficznej w Polsce. Pomyślałem, że skoro 
skrzyknęli się w Lublinie, to może i w Zamo-
ściu się uda. Na bazie tamtego statutu dopro-
wadziłem do założenia ZTF. Razem z kolegami. 
Dużo lat. Trudno mówić o tym. Po kilku ka-
dencjach chciałem oddać prezesostwo. Ale nie 
chciano. Koledzy mówili „Stachu, jak nie ty, to 
się rozwiązujemy”. Skład zarządu się zmieniał. 
Część odchodziła na wieki, część gdzieś in-
dziej, może komuś się nie podobało. Przycho-
dzili nowi. Zamojskie Towarzystwo Fotogra-
ficzne istnieje do dzisiaj i to jest wielki sukces. 

PP – Zabytki – konkurs ZTF. Skąd pomysł? 
Stanisław Orłowski – To dość wczesny kon-

kurs. Federacja robiła różne konkursy, każde 
towarzystwo fotograficzne miało jeden temat. 
Pomyślałem wtedy, że nasze Towarzystwo 
mogłoby spróbować taki konkurs robić i wy-
myśliłem temat: Zabytki [był rok 1968 – przyp. 
KZ]. To konkurs z ponad półwieczną historią. 
Obecnie jako Międzynarodowe Biennale Fo-
tografii Zabytki. W tej chwili [rok 2022 – przyp. 
KZ] organizowany jest po raz 28. Różnie by-
wało. Przyszły trudne czasy dla fotografii…

PP – Trudne z jakiego powodu?
Stanisław Orłowski – Towarzystwa dosta-
wały fundusze na prowadzenie działalności 
fotograficznej, potem pozmieniały się przepi-
sy, można było środki otrzymać tylko w jed-
nym miejscu. Federacja pozyskiwała fundusze 
centralnie i na peryferie tych pieniędzy trafiało 
niewiele. Tylko lokalne współprace pozwala-
ły na organizowanie wystaw, konkursów.

PP – Skoro jesteśmy przy zabytkach, w za-
bytkowym mieście, proszę powiedzieć, który 
obiekt w Zamościu jest najwdzięczniejszym 
zabytkiem. Pana ulubiony detal, budynek.
Stanisław Orłowski – Kiedyś lubiłem foto-
grafować detale w muzeum – stropy. Ale nie 

takich ludzi. Nie ma takich sytuacji. Pewne 
sytuacje są niepowtarzalne.

PP – Jest rok 1961. Zapada decyzja o powo-
łaniu Zamojskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. Kto tam wtedy był, jak do tego 
doszło?
Stanisław Orłowski
członkiem towarzystwa lubelskiego. Miałem 
kontakty z ludźmi należącymi do federacji fo-
tograficznej w Polsce. Pomyślałem, że skoro 
skrzyknęli się w Lublinie, to może i w Zamo-
ściu się uda. Na bazie tamtego statutu dopro-
wadziłem do założenia ZTF. Razem z kolegami. 
Dużo lat. Trudno mówić o tym. Po kilku ka-
dencjach chciałem oddać prezesostwo. Ale nie 
chciano. Koledzy mówili „Stachu, jak nie ty, to 
się rozwiązujemy”. Skład zarządu się zmieniał. 
Część odchodziła na wieki, część gdzieś in-
dziej, może komuś się nie podobało. Przycho-
dzili nowi. Zamojskie Towarzystwo Fotogra-
ficzne istnieje do dzisiaj i to jest wielki sukces. 

PP – Zabytki – konkurs ZTF. Skąd pomysł? PP – Zabytki – konkurs ZTF. Skąd pomysł? 
Stanisław Orłowski
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...Ale my – naoczni świadkowie faktów, które zarejestrowała fotogra-
fia – wiemy więcej niż ci, którzy oglądają album pół wieku później. 

Piotr Szewc, Zagłada, Kraków 2003, s. 10





33

zawsze można tam wejść, zresztą muzeum 
ma swojego fotografa mającego stały dostęp, 
o każdej porze dnia, można wyczekać na do-
bre światło.

PP – Technika, technologia. Czym Pan dzi-
siaj fotografuje i jak ocenia Pan współczesny 
sprzęt i współczesnych fotografujących?
Stanisław Orłowski – Dziś fotografuję cyfrą, 
niestety, ale mam i analogi. Ciągle chciałbym 
wrócić do dawnej fotografii, ale to już nie te 
lata, by się w tych zupkach [wywoływacze, 
utrwalacze – przyp. KZ] babrać. Współczesny 
sprzęt bardzo rozpowszechnił fotografię. Każ-
dy może mieć aparat, zresztą ma, w telefonie. 
Coraz lepsze te aparaty. Dzisiaj wszyscy pstry-
kają, bo czasami trudno to nazwać fotografo-
waniem. Bywa, że ciężko jest znaleźć miejsce 
do fotografowania, więc nawet nie wycią-
gam aparatu. Poza tym czasami chciałoby się 
być zwyczajnym widzem. Usiąść wygodnie 
i obejrzeć jakąś sztukę, wysłuchać koncertu. 

PP – Jakich porad udzieli Pan adeptom foto-
grafii?
Stanisław Orłowski – Namawiam na fotogra-
fię analogową, ale to jest trudne. Czasochłon-

ne. Cyfra bardzo ułatwiła fotografowanie. Jak 
się nie miało ciemni, to nie było łatwo. Naj-
częściej za ciemnię robiła łazienka. Zajmowa-
ło się ją z nadzieją, że nikt nie wejdzie. Żona 
często pukała do łazienki, więc u nas było od-
wrotnie niż w większości domów. I do same-
go końca nie było się pewnym efektu. Mimo 
to polecam dawne techniki. 

PP – Dżentelmeni nie rozmawiają ponoć 
o pieniądzach, ale były przecież sytuacje fi-
nansowe w fotografii. Nie pytam o wartość 
nagrody, ale która z nagród jest dla Pana naj-
cenniejsza.
Stanisław Orłowski – W konkursowych 
przedsięwzięciach nie brałem zbyt czę-
sto udziału. Pamiętam zdobywanie nagród 
w konkursach, wystawach. Trudno mi jednak 
wskazać jakąś szczególną…

PP – Nagroda Kremsera?
Stanisław Orłowski – Fryderyk Kremser, fo-
tograf krajoznawca, to od niego pochodzi ta 
nazwa. Fredek, jak był w Szczebrzeszynie to 
fotografował, mówiąc obrazowo, chałupa po 
chałupie, ulica po ulicy – tak metodycznie. Ja 
to na przykład nasz Józefów – robiłem dość 
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szczegółowo – wolę jednak fotografować ludzi, 
a ludzi… to trudno tak metodycznie ujmować. 

PP – Mistrz, mentor… Miał Pan kogoś takie-
go?
Stanisław Orłowski – Takim mentorem rze-
czywiście był dla mnie Hartwig, cykl jego 
Wierzb, ale i ludzi. Wielu było mistrzów, któ-
rych lubiłem naśladować i początkowo na-
śladowałem, ale potem, dość szybko przyszło 
własne patrzenie na świat, własna wizja.

PP – Jest Pan autorem dwóch albumów, wy-
danych w formie książkowej. 
Stanisław Orłowski – Niestety są tylko dwa. 
To albumy autorskie. Miałem decydujący 
wpływ na ich zawartość. Ktoś tam czasami 
chciał coś poprzestawiać. Wtedy mówiłem 
„Kochany, to jest mój Zamość – ma być tak, 
jak postanowiłem”. [Album Mój Zamość 
1960-1980 wydany w roku 2016 i Dwie deka-
dy 1980-2000 z 2018 roku – przyp. KZ].

PP – No tak, tytuł Mój Zamość, to dowód na 
to, że to Pana Zamość. Dalej tak jest?
Stanisław Orłowski – Mój Zamość skończył się, 
kiedy rozpoczęto etap totalnej renowacji. Przede 

wszystkim zniknęli tamci ludzie. Miasto owszem 
wypiękniało, ale ludzi brakuje, coraz ich mniej.

PP – A druga książka?
Stanisław Orłowski – Drugi album to już ra-
czej namówiony. Zaproponowany przez Za-
mojski Ośrodek Informacji Turystycznej.

PP – Czterdzieści lat zamknięte w kadrze 
i w książkach.  Pora na kolejną dwudziestkę 
lata 2000-2020. Jest szansa na nowy album?
Stanisław Orłowski – Jest taki pomysł, by ze-
stawić dawne zdjęcia ze współczesnymi. Było 
coś, a współcześnie nie ma bądź też jest, a kie-
dyś nie było. 

PP – Zasiada Pan w różnych konkursach. Co 
to znaczy dobre zdjęcie? Jak Pan myśli, co de-
cyduje o wyborze tego konkretnego zdjęcia, 
a nie setek innych?
Stanisław Orłowski – Zdjęcie robi się głową, 
a nie aparatem. Fotografując ludzi staram się 
pokazać ich charaktery. Nawet jeśli przed-
miotem zdjęcia jest obiekt, to zdjęcie musi coś 
mówić o tym obiekcie, o życiu w nim, o lu-
dziach, o jego historii. Tym się kieruję ocenia-
jąc zdjęcia, takie zdjęcia typuję do nagród. 
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Trzeba zrobić kolejną fotografię – jeszcze nie teraz! – trzeba więc, sto-
jąc tu, pod lipami, spróbować uchwycić moment, kiedy kłębiące się nad 
dachami ciepło będzie emanować własnym światłem...

Piotr Szewc, Zagłada, Kraków 2003, s. 35
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PP – Wszystko już sfotografowano?
Stanisław Orłowski – Wszystko? Nie, zdecy-
dowanie nie wszystko. Fotografia jest przy-
szłościowa. Widać młodych ludzi z aparatami. 
I nie są to aparaty w telefonach. Choć i te są 
coraz lepsze, pozwalają na całkiem profesjo-
nalne zdjęcia. Poza tym zawsze będzie ktoś lub 
coś do sfotografowania. Dostępność sprzętu 
pozwala niemal każdemu na wykonywanie 
zdjęć. Są to oczywiście zdjęcia różnej jakości. 
Mają różne przeznaczenie. Wielką bolączką jest 
to, że współcześnie z jednego wydarzenia moż-
na zrobić, powiedzmy kilkaset, a nawet i parę 
tysięcy zdjęć, a ledwie kilka ma jakiś sens i jest 
jakościowo dobrych. A i tych raczej się nie wy-
wołuje. Są gdzieś tam w komputerze. Gdy-
by tak zabrakło prądu? Aż strach pomyśleć.

PP – Co w Zamościu jest fotografowane naj-
rzadziej, niedoceniane fotograficznie, bo chy-
ba najczęściej fotografowanym obiektem jest 
zamojski ratusz?
Stanisław Orłowski – Dla mnie podcienia, to 
główny charakter miasta. Do dzisiaj fotogra-
fuję ludzi w podcieniach. Kolejny motyw to 
dziedzińce, podwórza, ale tak wypiękniały, że 
trudno znaleźć ich prawdziwy, dawny charak-

ter. Zostały już tylko szczątki dawnego Zamo-
ścia, na przykład między pocztą a Żeromskiego, 
które mogą coś powiedzieć o tym dawnym 
Zamościu, nie tym ładnym, trochę cukierko-
wym. Chociaż ludziom się podoba. Mnie w su-
mie też, ale to już nie jest to. Zamość to ludzie. 
Właściwie wszystkie miasta się wyludniają. 

PP – Powołaliśmy do życia Czerpak Zamojski. 
Raczkujemy nieco z tą naszą niealfabetyczną 
nieencyklopedią. Podzielona na działy: lu-
dzie, miejsca, wydarzenia, kolekcje. Wpisuje 
się trochę w Pana pasje. Jeśli ludzie, to raczej 
portrety czy jednak sytuacje?
Stanisław Orłowski – Nie lubię robić zdjęć 
sztucznych, usadzanych, pozowanych. Wspo-
minam tego fotografa, który godzinami roz-
mawiał z modelem, spędzał z nim wiele czasu 
zanim wykonał to właściwe zdjęcie. [Do ta-
kich portrecistów należy zaliczyć m.in. Miltona 
Greene’a (fotografa Marylin Monroe czy Alfreda 
Hitchcocka) i Yousufa Karsha (fotografującego 
np. Indirę Gandhi, Fidela Castro, Alberta Ein-
steina i Jana Pawła II, o którym „The Sunday 
Times” napisał: Gdy sławne osobistości myślą 
o nieśmiertelności, zwracają się do Karsha z Ot-
tawy.] Dziś mało kto tak fotografuje. Wszyscy 
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się spieszą. Zdjęcia najlepiej w 15 minut. Trudno 
dziś robić zdjęcia ludziom. Same ograniczenia, 
ochrona wizerunku, RODO... Ale tylko, jak ktoś 
nie wie, że jest fotografowany, jest autentyczny. 
Portrecistą to ja nie jestem. Jeśli portret, to w na-
turze. Nie w studio, nie w domu, z lampami, na-
świetlaniem. Tylko naturalne ujęcia.

PP – W Zamościu dużo się dzieje, jest wiele wy-
darzeń. Które należy do ulubionych, w którym 
bierze Pan udział jako widz i jako fotograf?
Stanisław Orłowski – No zdecydowanie te-
atr, tu mam dylemat, pytają czasem „Stachu 
czemu nie fotografujesz”, a ja mówię, że przy-
szedłem oglądać. Ciężko patrzeć jako widz 
i robić zdjęcia. Trzeba się skupić na sztuce. Lu-
bię Zamojskie Lato Teatralne. To moje hobby, 
również do fotografowania, plus wydarzenia 
patriotyczne 3 Maja, 11 listopada. 

PP – Ile ma Pan aparatów?
Stanisław Orłowski – Jeden... no właściwie 
to mam kilka, ale używam jednego.

PP – Kolekcjonuje Pan coś?
Stanisław Orłowski – Brakuje miejsca na ko-
lekcje. Negatywy przekazałem do archiwum, 

do biblioteki trochę odbitek, a jeszcze zostaje 
cała fotografia cyfrowa.
Eulalia Orłowska – Wszędzie są zdjęcia, pu-
dełka, regały, szafki. Mąż trochę tego porozda-
wał, ale jeszcze pełno w domu tych różności.

PP – Znaczki, pocztówki?
Stanisław Orłowski – Trudno mówić o kolek-
cjonowaniu, ale mam. 

PP – Czy można gdzieś kupić Pana zdjęcie, czy 
ma Pan taką wiedzę, że ktoś kolekcjonuje 
Pana zdjęcia?
Stanisław Orłowski – Chyba nie, ale nie 
wiem, nie mam takiej wiedzy. Kilka razy 
na targach miałem wyłożone swoje zdjęcia, 
czasem przy wystawach można było coś 
sprzedać. Najgorzej jest, kiedy zdjęcie się 
spodoba i ktoś chce je kupić prosto z wy-
stawy gdzieś poza Zamościem. Chce je teraz 
i już. Owszem, zdarzało mi się sprzedawać, 
ale ja nie zajmuję się handlem. Albumów 
też nie sprzedawałem, poza tymi kilkoma 
autorskimi. Orłowski dostawał egzemplarze 
autorskie.
Eulalia Orłowska – Mąż nie sprzedaje zdjęć, 
tylko rozdaje. Do Artisu dał swoje zdjęcia.
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Następna fotografia:
Kopuła ratusza – drugie słońce. Ale inne trochę, czego, niestety, 
fotografia nie może ujawnić. 

Piotr Szewc, Zagłada, Kraków 2003, s. 47
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PP – Jak się Pan czuje jako legenda fotografii?
Stanisław Orłowski – Nie czuję się jak le-
genda. Owszem czuję się znany, rozpozna-
wany, wiele osób mówi mi „dzień dobry”, 
uśmiecha się. Często niestety nie pozna-
ję już twarzy, ale odwzajemniam uśmie-
chy. Nie czuję się jakąś specjalną zamojską 
gwiazdą. Dobrze się czuję w Zamościu.

PP – Panie Stanisławie czas na krótką serię 
myśliwską lub jeśli Pan woli szybką serię 
zdjęć pamięci. Zaczynamy?
PP – Ulubiona piosenka?
Stanisław Orłowski – (zwraca się do żony, 
Eulalii Orłowskiej – przyp. KZ) Powiedz, 
jaka jest moja ulubiona piosenka. Melodię 
pamiętam, tytuły już nie zawsze, stare pio-
senki…

PP – Dobry tancerz z Pana Stanisława?
Eulalia Orłowska – O tak!
Stanisław Orłowski – Podobno dobrze nam 
się tańczy.

PP – Jeśli film, to jaki?
Stanisław Orłowski – Westerny mi się za-
wsze podobały.

PP – Zwraca Pan wtedy uwagę na obrazy?
Stanisław Orłowski – No tak, i wyłapuję ja-
kieś wpadki.

PP – Aktor to Eugeniusz Bodo czy raczej Bo-
gusław Linda?
Stanisław Orłowski – Zdecydowanie Bodo.

PP – A aktorka Marylin Monroe czy któraś 
z polskich pań?
Stanisław Orłowski – Nie pamiętam… Barba-
ra…, nie ona grała Barbarę w adaptacji Nocy 
i Dni Dąbrowskiej, jakżeż się ona nazywała…
Eulalia Orłowska – To Barańska, Jadwiga, 
obojgu nam się podobała.
Stanisław Orłowski – Straszna jest ta kru-
chość pamięci. Niby człowiek wie, ale nie 
może sobie przypomnieć, wydobyć z zaka-
marków. Im człowiek starszy tym trudniej 
o tę pamięć, taką na wyrywki.
PP – Niestety prawda jest taka, że dotyczy to 
każdego, bez względu na wiek. 

PP – Czy zdarzają się Panu sytuacje niefoto-
graficzne? 
Stanisław Orłowski – Tak, często nawet. Jest 
jakaś sytuacja, chwila wprost prosząca się 
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o sfotografowanie, a ja wiem, że musiałbym 
jednak podejść, zapytać o zgodę, a to już nie 
to samo, nie da się powtórzyć.

PP – Gdzie jest granica w fotografii? Czy moż-
na mówić o granicy, czy fotograf jest zobo-
wiązany do dokumentowania wszystkiego?
Stanisław Orłowski – Granica jest w przepi-
sach – trzeba mieć zgodę osoby fotografowa-
nej, by móc ją później pokazać na wystawie, 
czy w publikacji. 

PP – A wypadki, wojna? Czy ktoś, kto ma 
aparat powinien go zawsze użyć?
Stanisław Orłowski – Nie, chyba nie… Mam 
na przykład jedno zdjęcie z pogrzebu. Kobieta 
stoi nad trumną, ze złożonymi rękoma. Mam 
jeszcze ze dwa, nazwijmy je pogrzebowe, ale 
raczej kondukt, ogólne zdjęcia, kogoś znajo-
mego chowają albo znanego… – ale nie lubię 
zdjęć z pogrzebu.

PP – Pasja połączona z pracą, wynikająca 
z obowiązków zawodowych, a pasja i posia-
danie rodziny? Da się?
Stanisław Orłowski – Żona wie lepiej. Już tyle 
lat jesteśmy razem, więc się udało. Znosi mał-

żonka moją pasję, zresztą moje fotografowa-
nie nigdy nie wiązało się z jakimiś specjalny-
mi wyrzeczeniami ze strony rodziny.

PP – Pamiętacie swoje pierwsze spotkanie? 
Kto na kogo zwrócił uwagę? 
Stanisław Orłowski – Ja pamiętam…
Eulalia Orłowska – Myśmy razem pracowali.
Stanisław Orłowski – Byłaś telefonistką 
w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komu-
nalnego. Zobaczyłem wtedy dziewczynę 
przy telefonie i od tego zaczęła się nasza 
znajomość.

PP – Czym Panią ujął Staszek Orłowski?
Eulalia Orłowska – To był spokojny chłopak, 
inteligentny, grzeczny… 

PP – Uczył Pan żonę fotografii?
Stanisław Orłowski – Czasem żona robi mi 
zdjęcia, ale albo jestem wtedy na boku, albo 
bez głowy (uśmiecha się Pan Stanisław i spo-
gląda serdecznie na żonę – dop. KZ).

PP – Wędrujecie Państwo często po Zamo-
ściu? Gdzie najczęściej można Was spotkać? 
Macie swoje ulubione miejsce?
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I jeszcze jedna fotografia z innego już punktu obserwacji: 
Znowu, po latach, przyjdzie komuś oglądać zdjęcie, na którym nie 
będzie najsłabszych oznak tego, co chcielibyśmy zabrać czasowi. Nad-
szedł bowiem, jak się wydaje, moment, kiedy należy ująć w obiektyw 
fragment domu, fragment zielonkawego dachu, spróbować utrwalić 
na kawałku fotograficznego papieru obraz gorącego powietrza…

Piotr Szewc, Zagłada, Kraków 2003, s. 48
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Stanisław Orłowski i Eulalia Orłowska – Lu-
bimy Stare Miasto, uliczki i zamojski park. 
Czasem jeździmy na leśne wycieczki.

PP – Aparat jest zawsze pod ręką? Czy spacer 
z aparatem nie przeszkadza? 
Eulalia Orłowska – Na spacerze nie ma pro-
blemu z aparatem, problem jest ze sprzętem 
w domu – wszystkie półki zapchane. Dodat-
kowo mąż pisze cały czas kronikę, teraz też.

PP – Ma Pan fotograficzne marzenie, którego 
jeszcze nie zrealizował?
Stanisław Orłowski – Coraz rzadziej robię 
zdjęcia. Trochę mi się nie chce, ale chciałbym 
sfotografować znanych ludzi. Tylko nie portre-
towo. Fotografia portretowa mi nie leży.

PP – Czy jest takie pytanie, którego nie chciał-
by Pan usłyszeć?
Stanisław Orłowski – Nie, raczej nie. W każ-
dym razie jeszcze takiego nie usłyszałem.

PP – A takie, którego nikt nie zadał, a chciał-
by Pan coś powiedzieć w tym temacie?
Stanisław Orłowski – Też nie, w tej chwili nic 
takiego nie przychodzi mi do głowy.

PP – Autorska galeria fotografii w Restauracji 
Muzealnej. Funkcjonuje jeszcze?
Stanisław Orłowski – Był taki okres, kiedy 
udało mi się namówić właściciela na pre-
zentację zdjęć. On właściwie nawet sam 
chciał, żebym coś swojego powiesił. I przez 
kilka lat funkcjonowała tam galeria mojej 
fotografii. Obecnie na samym końcu restau-
racji, na ścianie po prawej stronie zostało 
już tylko kilka fotografii. [7 lipca 2022 roku 
wciąż tam były – dop. KZ] Teraz się tam 
pozmieniało. Restauracja zmieniła nazwę 
i wystrój na ormiański, więc może mniej 
pasują do wystroju. Wcześniej zdjęcia wy-
mienialiśmy regularnie. 

PP – A Galeria Fotografii „Ratusz”?
Stanisław Orłowski – Zapraszają mnie do wy-
staw, staram się systematycznie uczestniczyć.
Eulalia Orłowska – Jest jeszcze galeria w kinie 
[Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” – dop. KZ].
Stanisław Orłowski – W kinie też wystawia-
łem zdjęcia.

PP – Można było ostatnio przeczytać o Pana 
wystawie w Warszawie. Kto jest jej organi-
zatorem?
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Stanisław Orłowski – Jest w tej chwili (Państwa 
Orłowskich odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku – 
przyp. KZ). Trudno to nazwać wystawą czy ga-
lerią. To wystawa pod nadzorem... W podwó-
rzu, za zamkniętą bramą, na trzecim dziedzińcu, 
wszystko pozamykane – nie wiem, kto to tam 
zobaczy, ale jest. Organizatorzy mieli kiedyś salę 
wystawową, ale finansowo czasy są trudne. 
Tam działają Waldek Siatka i Mirek Chmiel.

PP – Ulubiona cudza fotografia i taka której 
Pan zazdrości.
Stanisław Orłowski – Yousuf Karsh, zazdrosz-
czę mu jego sposobu fotografowania ludzi – 
mógł ich ustawiać, jak chciał. Mógł na przy-
kład wyrwać Churchillowi cygaro i zrobić mu 
zdjęcie. Chciałbym sfotografować tak niesza-
blonowo kilka znanych osób. 

PP – Bardzo brakuje Panu tradycyjnej foto-
grafii?
Stanisław Orłowski – Ech, łezka się w oku 
kręci, jak widzę te odczynniki jeszcze w butel-
kach i niewykorzystane klisze. 

PP – Kiedy poprosiliśmy Panią Eulalię Or-
łowską o zapozowanie do zdjęcia usłyszeli-

śmy, że już ma [chodzi o zdjęcie z kampanii 
promującej szczepienia przeciw Covid–19 – 
przyp. KZ]
Eulalia Orłowska – Ja już mam jedno zdjęcie 
z mężem zrobione. Dla mnie jest ono brzyd-
kie. Mieli je ze mną skonsultować i chyba za-
pomnieli. Ja jestem niefotogeniczna.
Stanisław Orłowski – Dobrze, dobrze…

PP – Ale to zdjęcie się podoba, zresztą nie tyl-
ko mi. Słyszałem wiele pozytywnych opinii.
Eulalia Orłowska – Wolę zdjęcia robione 
przez męża. Mąż wie, jak mnie ustawić do fo-
tografii...

PP – Czego życzyć niosącemu aparat przez 
siedemdziesiąt lat?
Stanisław Orłowski – Żebym miał siłę trzy-
mać aparat. I dłuższego życia, żebym coś tam 
jeszcze sfotografował…

PP – Życzymy zatem tej siły, wielu ujęć, sa-
tysfakcji z fotografowania, dobrego światła, 
dobrego zdrowia i długiego życia. Żeby był 
czas na zabawę w „zupkach” i żebyśmy się 
spotykali i tu i tam. Przy różnych okazjach. 
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STANISŁAW MARIAN ORŁOWSKI – fotografik, działacz turystycz-
ny, pracownik służb konserwatorskich. Urodził się 2 lutego 1934 roku 

w Zamościu. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoy-
skiego (1952), Technikum Budowlanego w Lublinie oraz Wydziału Prawa 

i Administracji UMCS. Życie zawodowe poświęcił budownictwu i zabytkom 
Zamojszczyzny. Od 1953 roku pracował w instytucjach i urzędach związanych 

z budownictwem, a od roku 1957 z ochroną zabytków, m.in. do 1963 w Miej-
skim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym. W 1959 roku wstąpił do lu-

belskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od roku 1960 jest 
członkiem PTTK, był m.in. prezesem Oddziału (1972-75) i Zarządu Wojewódzkie-
go (1989-98) oraz członkiem Zarządu Głównego (1985-89). Współzakładał Sekcję 

Fotografii Krajoznawczej PTTK w Zamościu. W 1961 roku był inicjatorem i współ-
założycielem Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego [W 2022 roku 17 tomów 
kroniki ZTF znalazło swoje godne miejsce w zbiorach regionalnych Książnicy Za-
mojskiej]. Do 2011 pełnił funkcję Prezesa, od 2012 roku jest Prezesem Honorowym 
ZTF. W latach 1964-1971 był zastępcą kierownika Wydziału Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, w 1971-81 zastępcą 
dyrektora Pracowni Konserwacji Zabytków, w 1985-90 dyrektorem Ośrodka Ba-
dań i Dokumentacji Zabytków, następnie do 1998 kierownikiem działu dokumen-
tacji Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W latach 1968-2011 organizował znane 

w Polsce biennale fotograficzne „Zabytki”, a od 1988 r. prowadził Galerię Fotografii 
„Ratusz”. Od października 2005 roku wykładał fotografię na Wyższej Szkole Zarzą-

dzania i Administracji. Specjalizuje się w fotografii krajoznawczej i zabytkoznawczej. 
Już w 1978 r. jego archiwum liczyło ponad 10 tys. negatywów, w tym cennych 

zdjęć dokumentujących Zamość z przełomu l. 50. i 60. [26 maja 2021 roku prze-
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kazał Książnicy Zamojskiej ponad sześć tysięcy przeźroczy. W roku 2022 ponad 40 tysięcy 
sztuk negatywów trafiło do Archiwum Państwowego w Zamościu]. Pierwszą wystawę miał 
w maju 1964 roku w zamojskim muzeum, później w wielu miastach w Polsce, a także w Łucku, 
Grodnie, Malmö (łącznie kilkaset wystaw indywidualnych i zbiorowych). Szczególne miejsce 
w jego twórczości zajmuje fotografowanie Zamościa, fotografia krajobrazowa, fotografia rodza-
jowa, fotografia architektury, fotografia reportażowa. Jest uczestnikiem (także prowadzącym) 
wielu spotkań, wykładów, prelekcji, sympozjów, warsztatów fotograficznych. Zasiada w skła-
dach jury w licznych konkursach fotograficznych. W latach 2007-2013 prezentował wystawy  
w Restauracji „Muzealna”. Jest pomysłodawcą i autorem ponad stu biuletynów ZTF, zesta-
wu Poznaj zabytki Zamościa (1988), katalogu wystawowego Mój Zamość z 2009 oraz albu-
mów Mój Zamość (2016) i Dwie dekady (2018). Jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich  
Artystów Fotografików (legitymacja nr 779 – Okręg Świętokrzyski). Jest członkiem honoro-
wym „Zasłużonym dla Fotografii Polskiej” Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, członkiem ho-
norowym Związku Polskich Fotografików Przyrody oraz członkiem honorowym Towarzystwa 
Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku. W 2009 roku Stanisław Orłowski ob-
chodził 50-lecie pracy twórczej. W 2002 roku został wyróżniony Nagrodą Honorową im. Fry-
deryka Kremsera. Jest laureatem nagrody Zamojskiej Osobowości 2009 Roku (Statuetki MO-
RANDO 2009). Posiada tytuł „Animator Kultury Zamościa” (2011) i Medal „Zasłużony dla Za-
mościa” (2015). W 2018 roku został uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” –  
odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu RP i Stowarzyszenia Twórców –  
w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Posiada również Złoty Medal Zasłużony 
dla Fotografii Polskiej oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany w 1988 roku.
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Nasze fotografie, nasze dokumenty. Fotografia pierwsza, druga, ko-
lejna. Ale jak utrwalić to, co wydarza się w jednej chwili? W mo-
mencie krótszym niż czas uwalniania spustu? Poruszenie ogona kozy, 
który już zaraz będzie wisiał nieruchomo, trzepot skrzydeł gołębi pana 
Bauma, podniesienie ręki przez stróża za bramą browaru, przelot po-
nad drzewami motyla… Czy są to dokumenty zdarzeń jednej chwili? 
Dokumenty-niedokumenty. Wybrane spojrzenia.

Piotr Szewc, Zagłada, Kraków 2003, s. 96







Stare Miasto z lotu ptaka

diapozytyw 6x6 cm
ok. 2000 roku
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Kościół oo. Franciszkanów

diapozytyw 6x6 cm
ok. 2000 roku
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„Centralne” dożynki 

diapozytyw 6x6 cm
1980 rok
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Nowa Brama Lubelska i kościół św. Katarzyny

diapozytyw 6x6 cm
ok. 2000 roku
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Ratusz i Rynek Solny

diapozytyw 6x6 cm
ok. 2000 roku
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Arsenał

diapozytyw 6x6 cm
2004 rok
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Synagoga

diapozytyw 6x6 cm
2004 rok
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Kościół św. Mikołaja

diapozytyw 6x6 cm
ok. 2000 roku
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Ulica Bernarda Moranda

diapozytyw 6x6 cm
ok. 2000 roku
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Park miejski

diapozytyw 6x6 cm
ok. 2000 roku
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Podcienia

diapozytyw 36 x 24
lata 60.
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Stara Brama Lubelska

diapozytyw 6x6 cm
1974 rok
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Synagoga

diapozytyw 6x6 cm Kodak
1979 rok
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Rotunda

diapozytyw 6x6 cm
1978 rok
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Ulica Akademicka

diapozytyw 6x6 cm
1978 rok
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Ulica Kolegiacka

diapozytyw 6x6 cm ORWO Chrome
1981 rok
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Podcienia (wyjście na ul. Bazyliańską)

diapozytyw 36 x 24
lata 60.
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Nadszaniec przy Bastionie VI 

diapozytyw 6x6 cm ORWO Chrome
lata 70.
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