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Piotr Lebiedzi ski (1860–1934) 

Piotr Lebiedzi ski urodzi  si  w 1860 roku w Sokó ce. Uko czy  studia 

chemiczne w Petersburgu. W roku 1890 in . Piotr Lebiedzi ski za o y  w War-

szawie pierwsz  wytwórni  papierów fotograficznych. Pocz tkowo zlokalizo-

wana by a u zbiegu ul. Stalowej i Konopackiej, przeniesiona zosta a pó niej do 

nowego budynku na Mokotowie (ul. Rejtana). Produkowano w niej papiery ari-

stotypowe (chlorosrebrowe, elatynowe) i papiery kolodionowe do kopiowania 

przy wietle dziennym, a od roku 1907 równie  „Bromo-Pastel” i „Bromo- 

-Satynowy” (bromosrebrowe, elatynowe) do kopiowania przy wietle sztucz-

nym i do powi ksze . 

Wyró nia  si  papier typu „Bromograwiura” (1913) cechuj cy si  aksamitn  

matow  czerni  w cieniach (efekt ten uzyskiwano dzi ki uzyskiwaniu obrazu 

srebrowego stosuj c wywo ywanie fizyczne jako uzupe nienie wywo ywania 

chemicznego). Papiery o podobnej g sto ci w cieniach wprowadzi  na rynek 

wiele lat pó niej Gevaert pod nazw  „Gevaluxe”. Lebiedzi ski zastosowa  bary-

towanie papierów i urz dzi  barytowni  papieru pod o owego, pierwsz  w Polsce. 

W czasie pierwszej wojny wiatowej wytwórnia Lebiedzi skiego by a jedn  

z nielicznych w Europie, która produkowa a bez przerwy swoje wyroby. W roku 

1933 wytwórnia Lebiedzi skiego przekszta ci a si  w spó k  z ograniczon  od-

powiedzialno ci  pod nazw  „Foton”, która istnia a jeszcze po mierci Lebie-

dzi skiego w roku 1934 i przetrwa a a  do 1940 roku. Nazwa „Foton” zosta a 

u yta ponownie dla wytwórni materia ów wiat oczu ych otwartej po II wojnie 

przy ul. Wolskiej 45 (dawniej fabryka J. Franaszka), a cznikiem obydwu za-

k adów by a osoba g ównego technologa, in . Miko aja Ili skiego1. 

                                                 
1  Miko aj Ili ski by  postaci  niezwykle interesuj c . Obok funkcji specjalisty technologa zaj-

mowa  si  publikowaniem opracowa  przybli aj cych czytelnikowi procesy fotograficzne ob-
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W fabryce Lebiedzi skiego produkowano równie  aparaty fotograficzne (od 

1896 r. aparat „Chicago” na format 9×12 cm, w 1904 aparat „Diops”). Zaintere-

sowania Piotra rozci ga y si  równie  na zagadnienia zwi zane z kinematografi  

i konstrukcj  przyrz dów optycznych. W roku 1895 opracowa  konstrukcj  ka-

mery i projektora na p yty szklane (stosowane w pakietach po 5 sztuk z cz sto-

tliwo ci  14 klatek na sekund ), roku 1900 urz dzenie do fotograficznej reje-

stracji odkszta ce  szyn kolejowych a w roku 1904 urz dzenie do fotografowa-

nia renicy oka. W roku 1906 opatentowa  „g owic  d wi kow ” do rejestracji 

cie ki d wi kowej (Sound-box for fonographs and the like) a w roku 1926 

„migawk  optyczn  do projekcyjnych aparatów kinematograficznych”. 

Lebiedzi ski równie  sam fotografowa . By  cz onkiem Polskiego Towarzy-

stwa Mi o ników Fotografii (w latach 1903–1906 i 1913–1914 pe ni  funkcj  

cz onka Komisji Rewizyjnej). W roku 1901 bra  udzia  w I wystawie fotografii 

artystycznej w Warszawie w dziale wyrobów przemys u fotograficznego 

(otrzyma  z oty medal), wspó redagowa  miesi cznik „Fotograf Warszawski” 

(wspólnie z Janem Heurichem i Stanis awem Szalayem; od 1912 roku do czy  

do nich Jan Jaroszy ski). Publikowa  na jego amach2, najcz ciej artyku y 

omawiaj ce problemy technologiczne, zamieszcza  reklamy informuj ce o pro-

duktach w asnej fabryki i innych sprzedawanych w sklepach firmowych „P. Le-

biedzi ski” przy ul. Krakowskie Przedmie cie 65 i filii przy Marsza kowskiej 99 

(pó niej – od r. 1909 – Krakowskie Przedmie cie 59 i Nowy wiat 46). 

                                                 
szernie i szczegó owo. Na jego ksi kach uczyli si  zarówno rzemie lnicy, jak i pracownicy 

Fotonu oraz studenci fototechniki, poligrafii i wydzia u operatorskiego PWSFTViT. Warto po-

da  bibliografi  jego prac przeznaczonych dla szerokiego kr gu czytelników: Technologia 

przemys u fotochemicznego (1955), Sensytometria fotograficzna i filmowa materia ów czarno-

bia ych (FAW 1955), Materia y fotograficzne czarno-bia e (WAiF 1965, 1970), Materia y fo-

tograficzne barwne (wspó autor E. Dubiel, WAiF 1973), Fotografia w yciu codziennym 

(wspó autor F. Raczy ski, WAiF 1978), Materia y i procesy fotograficzne (1989), Podstawy fo-

tografii (1981), Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Podstawy fotografii (wspó autor  

R. Kreyser, WNT 1981), Zarys radiografii medycznej (wspó autor R. Eberhardt, 1973). 
2  Na amach „Fotografa Warszawskiego” ukaza y si  nast puj ce artyku y autorstwa P. Lebie-

dzi skiego: Wywo ywanie fizyczne, FW 1–2/1904, s. 71–74; 7/1904, s. 104–108; Dyapozytywy 

na pigmencie i na kolodyonie, FW 11/1904, s. 167–168; 2/1905, s. 33–34; Os abiacz Farmera 

w wietle najnowszych bada , FW 11/1904, s. 164–167; Katatypia, FW 7/1905, s. 107–108, 

8/1905, s. 119–120; O wywo ywaniu obrazów na papierach pozytywnych chloro srebrnych, FW 

1–2/1905, s. 15–19; Nowy papier fotograficzny „Bromograwiura”, FW 12/1906, s. 178–185; 

Nowy papier chloro srebrny matowy „Fotopastel”, FW 2/1907, s. 28–30; Dalsze wskazówki 

dotycz ce papieru „Foto-pastel”, FW 5/1908, s. 67–71; Kilka uwag praktycznych o kopiowa-

niu i wywo ywaniu papieru „Bromograwiura”, FW 2/1907, s. 29–31; Nowe sposoby post po-

wania z papierem „Bromograwiura”, FW 6/1907, s. 86–91; Przepisy i wskazówki dotycz ce 

u ycia klisz „Autochromes” Lumier’a, FW 9/1907, s. 140–143; Otrzymywanie odbitek barw-

nych na papierze „Bromograwiura”, FW 12/1907, s. 185–186; Nowy sposób otrzymania tonów 

aksamitno-czarnych na papierze „foto-pastel”, FW 8/1909, s. 120–122. 



 Piotr Lebiedzi ski (1860–1934) 43 

Interesowa  si  równie  parapsychologi . Wspó pracowa  z Julianem Ocho-

rowiczem3, by  kierownikiem naukowym (od r.1920) a pó niej honorowym pre-

zesem Polskiego Towarzystwa Bada  Psychicznych w Warszawie. Bra  czynny 

udzia  w Mi dzynarodowych Kongresach Bada  Psychicznych (Kopenhaga – 

1921, Warszawa – 1923, Pary  – 1927), zajmowa  si  mikroskopow  i che-

miczn  analiz  ektoplazmy. 
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Summary 

The paper presents the biography of Piotr Lebiedzi ski, chemistry engineer, the founder of the 

first Polish factory of photosensitive materials (1890), the lover of photography and the editor of 

the “Varsow Photographer” magazine. Lebiedzi ski was also a constructor of film cameras and 

other optical devices (e.g. a sound head for recording a film soundtrack), he was also interested in 

parapsychology. 

Key words: the history of Polish photography, Polish photochemical industry, photo cameras, 

photosensitive materials, parapsychology. 

                                                 
3  Julian Ochorowicz (1850–1917) polski psycholog, filozof, wynalazca, poeta i publicysta, foto-

grafik. Teoretyk pozytywizmu. Badacz psychologii eksperymentalnej w zakresie zjawisk me-

diumicznych. Stworzy  podstawy teorii ideoplastii. Uwa any za polskiego pioniera psychologii 

eksperymentalnej i hipnologii. Zob. http://pl.wikipedia.org./wiki/Julian-Ochorowicz, [dost p: 

25.08.2012]; R. Wajdowicz, Julian Ochorowicz, „Problemy” 1967, nr 10 (367), s. 23–28. 



 

 

 



 

 

 

Reklamy handlowe P. Lebiedzi skiego na amach „Fotografa Warszawskiego”, b.d. 
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