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*sĘdradzające się zycie
§ §w zrujnowanym Gdań-
nłu.# sku mialo swoió doku-
mentalistólłł Wśród nich byto
,wielu wybifrrych,.lfofografórłl
Pryn tu14 wiedzie Jan,Br.il-.
halr. którego przedwojenne
;prace zdstal} 'utrwnlone na.
pocztórvkaih P,olśĘej l,Maqie.
l.tątSz.ĘoĘ9j"',,;ll ;,,., .,,:l,,, 1

Buthak i inni
Bu]hak wlaściciel majątku

pod Minskierą za nłtlrlolvą
Ferdpanda Ruszczyca wye-
chał przed pierwszą wojną
świótową doWiIną gdeie po-
święcit się fotografowaniu je-
go zabytków W 1919 r. zostal
icierorvnikiem snrdirrm Foto-
gr"ańAfostycmej ńa w}dzia.
le Sztuk Pięlcrych Uniwersy-
tefu Stefana Batorego w WiJ-
nie. Po 1945 r. jego fotografie
donl_inują w seń wydawnic-
twa "IGiążka i Wiedza" uka-
zującej zniszczony Gdansk
Do tej samej serii swoich
,zdjęć uzycryli również
Ed\ł,ad Falko,fr§ld, Wodzi.
mierz Pucha]ski, Adan Śnie-
tański i Marian Dobrz,yt<oul-
ski, Ten ostabri zasfuguje na
v,ryróżnienie jako autox ktfty ,

prawdopodobnie pierwsry
wydawal wlasnym nakladem
fotograf,czne kaĘ z gdański-
mi ruinami, Niewielłie8o for-
matu pocztówki uznawane są
za najciekawsze walory filo-
kartystyczne lat 40.

Z Krakowa,Sopotu
i Gdyni

W 1948 r. wydawnictwo

"Szhrka" z Krakowa wypŃci-
la seńę pocztówek wykorży-
stująrych plzedwojenne foto-
grafie Gdańska. Podobnie
czyni. Spóldzielnia \ĄPdawni-
cza "Zeglarz" zGdyu.

Fotografie wspomnianego
Jana Bułhaka spotykamy po-
norłryrie ok. 1950 r. na pocz-
tówkach Polskiego Towarąy-
srwa Krajoznawczego. T\rtaj
też pojawia sic w opjsie zdjęć
sygnarura -Jan Buthak i Syn -

Dlugi Targ, ok. 1946 r.

co świadczy o kóntynuowaniu
Eadycji rodzinnych.

Z ogloszeń prasowyń wia-
domo. że w Sopocie pr4r ut.
Królowej Jadwigl fimkcjono-
wa]a ok 1947 r. w}ńvórnia
pocztówek fotograficznych
ńr$§" . Niestety nie nar'afi-
lem dotychczas na żaden eg-
zemplarz sop ockiego'wydaw-
nictwa. Prawdopodobnie wy-
konywalo ono karry tyno ńa
zlecenie innych firm,

Ciekawe ujęcia Gdańska
pochodzą ze spóldzietni "IYe-
gata" z Gdyni. Firma ta wyda-
wala pocztówki w krótkim
okresie lat 1947- 1950.

z esperanto
W końcu lat.40. na rynku

wydawniczym wiodącą rolę
odgrywaia rzemieś]nicza
spóIdzielnia,,Fotoplastyka".
Mająca swoją siedzibę
w Gdansku posiadala również
swój oddzial w Gdyni, który
speĘalżowal się w produkcji
pocztówek, Do końca lat 60.
ukazalo się kilkaset widokó:
wek .Fotoplastyki" o coraz to
Ęszym_ poziomie, wydaumi- :

CTW,
Za najladniejsze pocztówki

lat pięćdziesiątych naiezy
uznać te wydane pomiędzy
7955 a 7957 rokiem przez PoI-
skie Towarąntwo T[rystycz-
no-Krajoznawcze. Niskona-
kladowe kaĘ urzekają do-

kladnoŚcią zdjęĆ i Starannym
edytorsnrenc, \łffpada wspo-
mnieć o aulorach zdjęć takich
jalc t.Jarzenbski Z. Gam-
skl K Komoroc/skŁ W. Wojt-
kiąvicz
"'::'Jalió'' aeka*oStĘfi Ó;na
podać fakt, ż na rvielu kar-
tach z lat 1945 - 1960 spotyka
się korespoldencję w języku
esperanto. Szkoda, że piękna
idea wspóbrego jęąyka, stwo-
rzona w Po}sce przez tuóili-
ka zamenhofą obecni€ stala
Ę'marlęai] , i,, ,., ],,.
Za przyąwoleniem. ,

.GenZUry ' .. ,

, Należy wspoąnieć
o dwóch cechach kart z oma-
wianego dzisiaj , okresu.
Wszystkie pocztówki druko-
wane posiadają numery ze-
ąwoleń ur.zędu cenzury więk-
szość kart bla sptzedawana
z dopłatą na Furdusz Odbu-
dowy Stoliry

Jan Brnhak dzialat wedĘ
dewĘ Ferćynanda Ruszczy-
ca "fotografowal sercem", Na
pocztówkach gdańskich
z pienvsrych lat powojennych
powyźsza dewiza byla skruęt-
nie realżowaną a dobrane
motywy zdjęć świadczą
o przekonaniu ió autorów że
Gdańsk pomimo zniszczeń
pozostal pięknym i fascyrrują-
cym miastem.

Piotr Popiński
Cdn,


