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Tadeusz Zdzis aw Bili ski (1920–2002) 

Wszechstronny mistrz obrazu fotograficznego, jeden z prekursorów fotogra-

fii barwnej w Polsce, cz onek Zwi zku Polskich Artystów Fotografików urodzi  

si  13 maja 1920 r. we Lwowie. Wczesne dzieci stwo sp dzi  w rodzinnym 

mie cie. Nauk  rozpocz  w szkole powszechnej w Brodach (woj. lwowskie), 

gdzie w tym czasie zatrudniano jego ojca. Nast pnie ucz szcza  do tamtejszego 

gimnazjum im. Józefa Korzeniowskiego. Po powrocie do Lwowa kontynuowa  

nauczanie w IX Gimnazjum Pa stwowym imienia Jana Kochanowskiego przy 

ul. Chocimskiej. Matur  uzyska  w maju 1939 r. w XII Pa stwowym Liceum im. 

Stanis awa Szczepanowskiego.  

Fotografi  fascynowa  si  od dzieci stwa. Pierwszy aparat fotograficzny za-

kupi  w wieku 12 lat. By o to urz dzenie na b ony zwojowe typu Box Kodak- 

-Brownie. Pierwszy na wietlony film obrobi  samodzielnie w domu. Odbitki sy-

gnowa  piecz tk  wykonan  za pomoc  prymitywnej dzieci cej drukarenki „lab. 

fotochemiczne. T. Bili ski”. 

Ju  jako ucze  lwowskiego gimnazjum i liceum organizowa  wystawy zdj  

oraz prowadzi  kursy fotograficzne. Swoje zainteresowania i wiedz  pog bia  jako 

samouk – przede wszystkim poprzez lektur  „Wiadomo ci Fotograficznych” wy-

dawanych przez firm  Foto-Greger w Poznaniu w latach 1932–1939, zapoznaj c si  

z publikacjami ówczesnych najwybitniejszych polskich mistrzów obiektywu: Jana 

Bu haka, Tadeusza Cypriana, Józefa witkowskiego. Dzi ki rekomendacji wybitne-

go chemika Witolda Romera, twórcy nowej techniki fotograficznej – izohelii, kie-

rownika Instytutu Fotografii Politechniki Lwowskiej, zosta  przyj ty do Lwowskie-

go Towarzystwa Fotograficznego „jako cz onek nieletni, bez prawa g osu”1. 

Wybuch wojny zasta  Tadeusza Bili skiego w Skierniewicach, gdzie pozo-

stawa  do ko ca okupacji. Pocz tkowo zosta  zatrudniony w ekipie telefonicznej, 

nast pnie przy telegrafie na kolei (Ostbahn), a w ko cu prowadzi  atelier foto-

                                                 
1  yciorys autora: [Warszawa] 7.05.1986 r. 
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graficzne firmy „Fotoservice”. Jednocze nie w czy  si  aktywnie w dzia alno  

konspiracyjn . Uczestniczy  w tajnych kursach oficerskich. Znalaz  si  w od-

dziale czno ci i ochrony sztabu w zgrupowaniu Armii Krajowej „Sroka”. 

Po zako czeniu wojny przeniós  si  do odzi. Tu w 1945 roku po zdaniu eg-

zaminu uzyska  dyplom czeladnika w zawodzie fotografa. Rozpocz  studia na 

Wydziale Chemii Uniwersytetu ódzkiego, których jednak nie uko czy . Uwa-

a , e zdobyta dotychczas wiedza wystarczy do zawodowego zajmowania si  

fotografi . 

W 1947 r. zamieszka  w Szczecinie. Kieruj c si  radami Jana Bu haka 

„Ka da sztuka opiera si  na rzemio le i bierze z niego swój pocz tek”2, zdoby  

dyplom mistrzowski w zawodzie fotografa. W swoim mieszkaniu w Szczecinie 

otworzy  atelier fotograficzne specjalizuj ce si  w portrecie dzieci cym. 

Bili ski aktywnie w czy  si  do odradzaj cego si  po wojnie ruchu fotogra-

ficznego. W sierpniu 1947 r. jako sta y czytelnik „ wiata Fotografii”, kilka swo-

ich prac przes a  do oceny redakcji. Recenzuj c nades ane zdj cie Gda sk – p o-

n ce spichrze nad Mot aw  w numerze z marca 1948 r., Zenon Maksymowicz 

napisa : „Do nowych postaci na firmamencie polskiej fotografiki nale y  

T. Bili ski ze Szczecina. Prace jego cechuje nowe podej cie do techniki bromów 

– wtórników”3. 

W 1950 r. przeniós  si  do Warszawy. Tu z o y  deklaracj  cz onkowsk  do 

Zwi zku Polskich Artystów Fotografików. 14 listopada otrzyma  odpowied  

odmown  przyj cia do organizacji. Jednak ju  niespe na dwa miesi ce pó niej – 

1 stycznia 1951 r. – otrzyma  legitymacj  ZPAF z numerem 97. Po przyj ciu do 

Zwi zku uczestniczy  w wystawach fotograficznych, zarówno ogólnopolskich 

jak i zagranicznych. Wiele jego prac nagrodzono dyplomami i medalami. W po-

owie lat pi dziesi tych zainteresowa  si  fotografi  barwn . Jako pierwszy Po-

lak otrzyma  dyplom honorowy za prac  w technice barwnej w Rio de Janerio  

w 1957 r. 

W Warszawie podj  wspó prac  z Wydawnictwem Handlu Zagranicznego 

(WHZ), Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym (WAG) oraz Wydawnictwem 

Sport i Turystyka. Jego prace ilustrowa y m. in. publikacje krajoznawcze Maria-

na Soba skiego Szlakami zwyci stw (1953), Stanis awa Pagaczewskiego Zabyt-

kowe budowle Podhala (1953), W adys awa Krygowskiego Beskid Niski i Pod-

karpacie (1954) oraz Antoniego Pola skiego Racibórz i okolice (1955). Pa -

stwowa Wytwórnia Papierów Warto ciowych w Warszawie w 1954 r. wyda a 

album Moda polska z fotografiami Bili skiego. Wa n  dziedzin  w jego twór-

czo ci stanowi y prace przedstawiaj ce produkty spo ywcze. Jego zdj cia ilu-

strowa y podr czniki Tadeusza K ossowskiego Mi so i przetwory mi sne: towa-

roznawstwo (Polskie Wydawnictwa Gospodarcze w Warszawie, wydania z 1954 

                                                 
2 J. Bu hak, Estetyka wiat a, Wilno 1936, s. 226. 
3 Z. Maksymowicz, Nasze reprodukcje, „ wiat Fotografii” 1948, nr 7, s. 31. 
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i 1955 r.) oraz Kucharz gastronom: praca zbiorowa (Wydawnictwo Przemys u 

Lekkiego i Spo ywczego w Warszawie, 1963 i 1965) a tak e popularny porad-

nik Jana Czernikowskiego Ciasta, ciastka, ciasteczka: wypiek domowy kilka-

krotnie wydany w latach 60. i 70. w warszawskim wydawnictwie Watra. 

Artysta przez wiele lat wspó pracowa  z Biurem Wydawniczym „Ruch”,  

a pó niej Krajow  Agencj  Wydawnicz  (KAW). Wykonywa  fotografie dla wy-

dawnictw pocztówkowych o tematyce krajoznawczej, m. in. wn trza zabytko-

wych zamków na Wawelu, w a cucie i Pszczynie. Reprodukowa  dzie a sztuki. 

Portretowa  zwierz ta – przede wszystkim psy i koty (w latach 1966–1967 oraz 

na pocz tku lat siedemdziesi tych) – oraz fotografowa  kwiaty. Przygotowywa  

prace okoliczno ciowe, m. in. z motywami wi tecznymi. Dla Polskich Nagra  

„Muzy”, „Tonpressu” i „Pronitu” w latach 1965–1984 portretowa  wykonawców 

polskiej muzyki rozrywkowej, m.in.: Halin  Kunick , Violett  Villas, Filipinki, 

Czerwono-Czarnych, Kasi  Sobczyk, S aw  Przybylsk , Alicj  Majewsk , Je-

rzego Rybi skego, Danut  Rinn i Bogdana Czy ewskiego oraz Zespó  Repre-

zentacyjny Wojska Polskiego. Ich zdj cia zdobi y ok adki p yt. Wspó pracowa   

z czasopismami „Moda” i „Uroda”. Cz sto przygotowywa  ok adki i wykonywa  

zlecenia reklamowe. Publikowa  fotografie w kalendarzach. 

Tadeusz Bili ski by  twórc  wszechstronnym we wszystkich dziedzinach fo-

tografii. Zajmowa  si  portretem, pejza em, architektur  oraz zdj ciami rekla-

mowymi. Obok Stanis awa Kolowcy by  pionierem fotografii barwnej w Polsce, 

jej entuzjast , artyst  „nieprzeci tnego talentu, wyobra ni i pracowito ci”. Eks-

perymentowa  w okresie powojennym, lecz g ównie w latach 1952–1953. W a-

nie w kolorze wypowiada  si  najpe niej. W swojej fotografii barwnej prefero-

wa  przede wszystkim ruch. Dla Bili skiego „[…] Ca a sztuka zaczyna si   

w tym miejscu, w którym rozpoczyna si  wiadoma interpretacja i formy,  

i barw, które mo na poprzesuwa , zmienia , pomiesza  albo sprowadzi  do 

wspólnego mianownika”. Nierzadko stosowa  mia e zestawienia kolorystyczne. 

„Fotografi  ruchow ”, jak okre lano jego zdj cia ta cz cych zespo ów „Mazow-

sze” i „ l sk” oraz tancerzy ta ca towarzyskiego (ok adka p yty Tango dawniej  

i dzi ), na trwa e zapisa  si  w historii fotografii polskiej. Jak pisa  o fotografii 

barwnej Bili skiego Zbigniew P kos awski „[…] Kompozycja jego fotogramów 

nie jest uk adna, konwencjonalna, oparta o tradycyjne regu y normatywnej este-

tyki malarskiej. Jest sta ym eksperymentem. Zachowawczo usposobiony odbior-

ca-pedant znajdzie tu sporo sprzeniewierze , odskoczni od utartych szablonów 

poprawnej perspektywy geometrycznej. Mocne pole obrazu implikuje z zasady 

barwa, jej agresywno , a nie regu a z otego podzia u kadru. Taneczny ruch wi-

rowy w jego sugestywnym trwaniu w c z a s i e, w jego wieloznacznym, prze-

bogatym, ywym wariancie, celowa p ynno  konturu stanowi o dynamice tych 

niesfornych plansz, dalekich od martwoty statycznej, poprawnej fotografii”4. Po-

                                                 
4  Za: K. W ., „Wiatr barwny” Tadeusza Bili skiego, „Panorama Pó nocy” z dn. 1.06.1969 r. 
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s ugiwa  si  kamer  redniego formatu. Wierny klasykom fotografii, elementy 

obrazu tworzy  w procesie zdj ciowym: fotogramy kopiowa  z ca ych negaty-

wów, bez kadrowania, komponuj c obraz na matówce jako ca o , bez pó niej-

szego wyboru fragmentów. 

Dla osi gni cia zamierzonych efektów pos ugiwa  si  cz sto obiektywami  

i nasadkami wykonywanymi wed ug w asnych pomys ów. W tym celu nawi za  

wspó prac  z Polskimi Zak adami Optycznymi w Warszawie. Osobi cie sporz -

dza  niezb dne odczynniki: sam opracowywa  receptury albo modyfikowa  fa-

bryczne. Twierdzi , e rozszyfrowa  wszystkie receptury Kodaka, trzymane 

przez firm  w tajemnicy a niektóre ulepszy 5. Do sporz dzania k pieli u ywa  

wy cznie polskich odczynników, co mia o niebagatelne znaczenie w latach 

pi dziesi tych i sze dziesi tych. 

Za swoje osi gni cia artystyczne w pa dzierniku 1963 r. zosta  uhonorowa-

ny tytu em Artiste FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique), za  

dwa lata pó niej – w listopadzie 1965 r. – tytu em Exellence FIAP. W 1983 r. 

otrzyma  odznak  „Zas u onego Dzia acza Kultury”. W 1994 r. za dzia alno  

podziemn  odznaczono go Krzy em Armii Krajowej, odznak  „Burza”,  

a w 2000 r. awansowano do stopnia podporucznika. 

Uczestniczy  w oko o 15 krajowych i oko o 26 zagranicznych wystawach fo-

tografii, na których nagrodzono go licznymi dyplomami honorowymi, medalami 

i odznaczeniami. Przygotowa  dwie wystawy indywidualne w warszawskiej 

Kordegardzie: Wystawa fotografiki barwnej (1961) oraz Wiatr barwny (wernisa  

17.04.1969, 44 fotogramy barwne). Do katalogów obu ekspozycji s owo wst p-

ne napisa  wiceprezes ZPAF, Zbigniew P kos awski, podkre laj c, e „[…] sw  

wiedz  chemiczn , entuzjazm i temperament Bili ski zaanga owa  prawie bez 

reszty w artystycznej fotografii barwnej. Jego wyniki s  zaskakuj ce, znajduj  

wysok  lokat  w kraju i za granic ”. W tym samym roku ekspozycj  Wiatr 

barwny6 przeniesiono do galerii „Prezentacje” w Toruniu. 

W 1964 r. jego prace eksponowano na wystawie indywidualnej w Budapesz-

cie, której katalog opatrzy  wst pem Jan Sunderland. Na prze omie XX i XXI 

wieku Tadeusz Bili ski zbiera  materia  do swojej trzeciej wystawy indywidual-

nej. Prace przerwa a mier  artysty. Zmar  w Warszawie 12 lutego 2002 r. 

Udzia  w wystawach: 

Wystawy krajowe: 

1959: VIII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki 

1961: Wystawa Fotografiki Barwnej, Warszawa, Kordegarda (indywidualna) 

                                                 
5  K. Jab o ski, Tadeusz Bili ski, „Foto” 1978, nr 10, s. 304. 
6 Tekst w toru skim informatorze przygotowa  Marceli Baciarelli. 
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1961: XI Ogólnopolska Wystawa Fotografiki 

1963: XII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki 

1963: I Biennale Polskiego Krajobrazu  

1965: Wystawa Fotografii – Warszawa, Zach ta  

1967: III Biennale Fotografii Krajów Nadba tyckich – Gda sk 

1968: IV Salon Fotografiki Polski Pó nocnej – Gda sk 

1969: Wiatr barwny – Warszawa, Kordegarda (indywidualna) 

1969: Wiatr barwny – Toru , galeria „Prezentacje” (indywidualna)  

1970: Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej. Portret. 

1975: Sztuka Faktu 

ok. 1978: Toru  Ogólnopolska Wystawa „Fakty” – I nagroda za portret hutnika 

z Huty Warszawa)  

1987: Czterdziestolecie ZPAF-u, Warszawa 

1989: Impresje Warszawskie, Warszawa. 

(data nieustalona): Cz owiek w Polsce Ludowej 

Wystawy zagraniczne: 

ok. 1950. Rapperswil (Szwajcaria): Reprezentacyjna Wystawa Fotografiki Polskiej 

lata 50. Rapperswil (Szwajcaria): Reprezentacyjna Wystawa Fotografiki Polskiej 

1954: Rio de Janerio (Brazylia): III Salon Fotografii Artystycznej 

1954: Bukareszt (Rumunia): Wystawa Fotografii Polskiej 

1955: Rio de Janerio (Brazylia): IV Salon Fotografii Artystycznej 

1957: Rio de Janerio (Brazylia): VI Salon Fotografii Artystycznej 

1961: Warszawa: II Mi dzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej  

1961: Berlin (NRD): II Internationale Color Biennale 

1962: Rostock (NRD): III Internationalen Fotoschau 

1963: Belgrad (Jugos awia): IV Wystawa Mi dzynarodowa Fotografii 

1963: Wiede  (Austria): III Farb-Biennale 

1963: Gent (Belgia): XXXVIII Fotosalon 

1963: Nantes (Francja): VIII Salon International Fotographie 

1964: Budapeszt (W gry): Wystawa fotografiki barwnej (indywiualna) 

1965: Limoges (Francja): Fotografia Artystów Polskich 

1965: Bukareszt (Rumunia): IV Biennale Color 

1966: Warszawa: III Mi dzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej  

1966: Rostock (NRD): VII Internationalen Fotoschau 

1967: Toronto (Kanada): 100-lecie FIAP 

1967: Rostock (NRD): VIII Internationalen Fotoschau 

1969: Lipsk (NRD): VI Farbbiennale 

1971: Salerno (W ochy): VI Concorso Internationale 

1971: Ateny (Grecja): VII Colour Biennale 

1971: Buenos Aires (Argentyna): XXI Salon International 

1984: (Norwegia): XVI Ifoscanbaltic (spr.) 



70 Jolanta B. KUCHARSKA 

1984: Rostock (NRD): XVI Ifoscanbaltic 

Dyplomy honorowe ZPAF: 

1959: VIII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki 

1960: IX Ogólnopolska Wystawa Fotografiki 

1962: dyplom za I indywidualn  Wystaw  fotografii barwnej 

1963: XII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki 

1967: III Biennale Fotografii Krajów Nadba tyckich – Gda sk 

1968: IV Salon Fotografiki Polski Pó nocnej – Gda sk 

1969: za II indywidualn  wystaw  Wiatr barwny 

Dyplomy honorowe zagraniczne: 

1955: Rio de Janerio (Brazylia): IV Salon Fotografii Artystycznej 

1957: Rio de Janerio (Brazylia): VI Salon Fotografii Artystycznej 

1966: Rostock (NRD): VI Internationalen Fotoschau 

1967: Rostock (NRD): VII Internationalen Fotoschau 

1967: Toronto (Kanada): dyplom FiAP-u w 100-lecie 

1984: Rostok (NRD): XVI Ifoscanbaltic 

Medale: 

1961: z oty: II Mi dzynarodowa Wystawa Warszawa 

1962: srebrny: Rostock (NRD): III Internationalen Fotoschau 

1963: srebrny: Belgrad Jugos awia: IV Mi dzynarodowa Wystawa 

Medale pami tkowe:  

1962: X Wieków Gda ska 

1968: Stoczni Gda skiej 

1976: Jana Bu haka w 100-lecie urodzin 

1976: 80-lecia fabryki Pollena-Uroda (za fotografie reklamowe) 

1977: Srebrna Ró a za wspó prac  z pismem „Uroda” 

1979: Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego 

1987: Srebrna Ró a za wspó prac  z pismem „Uroda” 
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Summary 

The paper is a biography of Tadeusz Zdzis aw Bili ski, one of the pioneers of colour photog-

raphy in Poland. This eminent photographer was a member of the Association of Polish Art Pho-

tographers , owner of the titles, AFIAP and EFIAP. He also took part in about 15 domestic and 

about 26 international exhibitions. 

Key words: colour photography, Polish artistic photography, publishing photography. 
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