
Świętokrzyski Canaletto – Stanisław Sanecki 

W roku 2014 obchodzimy 175. rocznicę wynalezienia fotografii. W 1839 r. Louis 

Jacques Mandé Daguerre przedstawił Akademii Francuskiej na płytce miedzianej pokrytej 

warstewką jodku srebra fotografię otrzymaną w wyniku działania pary jodu. Technika 

stworzona przez Daguerre'a i Josepha-Nicéphore'a Niépce'a została nazwana dagerotypią. 

Pozwalała jedynie na wykonanie pojedynczej unikatowej odbitki bez możliwości jej 

powielania.  

W tym samym roku swoje badania z zakresu fotografii ogłosił anglik William Henry 

Fox Talbot, który na papierze powleczonym jodkiem srebra uzyskał obraz negatywowy. 

Naświetlając ten negatyw na arkusz papieru pokryty warstewką chlorku srebra, otrzymywał 

obraz pozytywowy. Proces ten mógł powtórzyć dowolną ilość razy.  

 

Ojcowie fotografii z winietki reklamowej Zakładu Jana Wójcickiego w Kielcach z lat 1882–1884 – 

częsty motyw na fotografiach XIX-w. 

   W lipcu i październiku 1839 r. inżynier z guberni kieleckiej Maksymilian Strasz przedstawił 

w „Wiadomościach Handlowych i Przemysłowych” pierwsze na ziemiach polskich informacje 

o epokowym wynalazku, jakim stała się fotografia. W późniejszym okresie Strasz napisał 

także pierwszy polski podręcznik do fotografii. Powszechnie określa się go mianem ojca 

fotografii w Polsce.  



 

M. Strasz, Sposób przenoszenia przedmiotów na papier za pomocą kamery obskury, przez wpływ 

samego światła, w: „Wiadomości Handlowe i Przemysłowe”, 1839 r., nr 308. 

      Nowy sposób rejestracji obrazu rozwijał się błyskawicznie i już w latach 60. XIX w. w 

formie profesjonalnej i stacjonarnej usługi dotarł do Kielc. 

      Pierwszym stałym zakładem fotograficznym w Kielcach był zakład Władysława 

Krajewskiego działający w domu własnym pod adresem ul. Duża 7. Powstał on 20 czerwca 

1863 r. i istniał do 1897 r. (Od 1 stycznia 1882 r. do kwietnia 1884 r. zakład był dzierżawiony 

przez Jana Wójcickiego). Pod koniec 1881 Krajewski przeniósł się na blisko cztery lata do 



Warszawy i tam prowadził energiczne działania biznesowe (być może efektem tej 

działalności była prezentacja heliominiatur i fotografii firmowanych przez Teodorę Krajewską 

podczas drugiej warszawskiej wystawy fotografii zawodowej, która odbyła się w 1881 r.).  W 

Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 41 Krajewski nabył zakład od Meletiusza 

Dutkiewicza (1836–1897) – jednego z najwybitniejszych fotografów warszawskich.  

     Po śmierci Krajewskiego w 1889 r. zakład firmowany  był przez wdowę Józefę Krajewską i 

dzierżawiony przez Jana Szukalskiego, a od marca 1894 r. do maja 1897 r. prowadzony przez 

córkę fotografa – Annę Krajewską.       

 

Władysław Krajewski, Brama Krakowska w Kielcach, lata 70. XIX w. 

  

      19 sierpnia 1865 r. powstał w Kielcach drugi zakład fotograficzny. Został on założony 

przez Wincentego Grabowskiego. Istniał do końca lat 80. XIX w. pod adresem Plac Panny 

Marii 1. Później działał jeszcze pod tym adresem przez czas jakiś, ale był już prowadzony 

przez Emilię Grabowską (córkę lub bratanicę Wincentego). W 1910 r. zakład Grabowskiej był 

zlokalizowany przy ulicy Sukowskiej 10 (obecnej ul. Wojska Polskiego) w domu własnym 

Grabowskich. 

 



 

Reklama zakładu Wincentego Grabowskiego, w: „Gazeta Kielecka”, 1876 r.,  nr 57, s. 4. 

      20 września 1878 r., po uzyskaniu stosownego zezwolenia władz, kolejny zakład otworzyli 

w Kielcach przybywający z Warszawy przyjaciele Bronisław Wilkoszewski i Józef Grodzicki. 

Zakład powstał w budynku przy ul. Dużej na wprost Hotelu Europejskiego pod nazwą „Zakład 

Fotograficzny Warszawski Wilkoszewski i Grodzicki”. Po blisko dwóch latach wspólnej pracy 

fotografowie rozdzielili się. W marcu 1881 r. Wilkoszewski pozostał w Kielcach, natomiast 

Grodzicki wyjechał do Radomia, gdzie 11 marca 1881 r. otworzył zakład doskonale 

prosperujący aż do 1920 r. Firma fotograficzna Bronisława Wilkoszewskiego przetrwała w 

Kielcach do września 1888 r., kiedy to od wyjeżdżającego do Łodzi właściciela zakład odkupił 

Stanisław Rachalewski. 

 



 

Fotografia z zakładu B. Wilkoszewskiego i J. Grodzickiego w Kielcach, ok.  1878 r. 

 

    Przez krótki okres czasu – od 11 grudnia 1886 r. – działał w Kielcach zakład Stanisława 

Grabowskiego i Konstantego Traszczyńskiego. Zakład nie występuje już w wykazie zakładów 

fotograficznych z 1890 r. Wiadomo, że Stanisław Grabowski zmarł w 1889 r. – i 

prawdopodobnie było to przyczyną rozwiązania firmy. 

 



 

Stanisław Grabowski, panorama Kielc, ok. 1889 r. 

      We wrześniu 1888 r. powstał w Kielcach kolejny zakład fotograficzny. Jego właścicielem 

był Stanisław Rachalewski, który odkupił zakład wraz z filią w Busku od wyjeżdżającego do 

Łodzi Bronisława Wilkoszewskiego. W latach 1889–1892 prowadził go wspólnie z 

Bolesławem Różyńskim. Rachalewski w 1907 r. sprzedał zakład Adamowi Badzianowi. 



 

Stanisław Rachalewski, Kielce-Katedra, w: Konstanty Woźniak, Kraj w obrazach. Zbiór fotografji..., 

Seria I, Królestwo Polskie, Kraków 1898. 

       I tak nasza krótka opowieść doprowadza nas do powstania ostatniego w XIX w. zakładu 

fotograficznego w Kielcach. Jego właścicielem był Stanisław Sanecki, syn Władysława, który 

to w maju 1897 r., jako obywatel miasta Kielce, kupił zakład fotograficzny po pierwszym 

zawodowym fotografie kieleckim Władysławie Krajewskim wraz z całym wyposażeniem i 

kliszami od jego córki Anny Krajewskiej. Transakcja została sfinalizowana 31 maja 1897 r., 

kiedy to kancelaria gubernatora kieleckiego wydała Saneckiemu zgodę na zmianę szyldu 

firmy „Anna Krajewska” na jego nazwisko, z prawem wykonywania zdjęć w granicach całej 

guberni.  



   

Fotograf Stanisław Sanecki na fotografii firmowanej przez Zakład Stanisława Saneckiego (według 

wspomnień córki Saneckiego, Heleny – fotograf bardzo niechętnie pozował do fotografii). 

      Zakład fotograficzny Saneckiego mieścił się nadal w domu przy ul. Dużej 7. W tym czasie 

będącym już własnością Danielewicza (później, ok. 1905 r., odkupionym przez Karola 

Soczka). Soczek prowadził tu zakład optyczno-mechaniczny i sprzedawał aparaty 

fotograficzne oraz akcesoria do fotografowania (wcześniej właścicielem posesji był 

wspominany już Władysław Krajewski). Była to w owym czasie wyjątkowo dobra i 

eksponowana lokalizacja. Fotograf wykonywał w zakładzie wszelkie prace z zakresu fotografii 

w materiałach miękkich i na porcelanie. Reklamował się, że jako pierwszy w Kielcach 

wykonuje usługi na porcelanie. W nr 47 „Gazety Kieleckiej” z 1897 r. tak anonsował swoje 

usługi: „Fotografija St. Saneckiego w Kielcach, ul. Duża, dom p. Danielewicza. Przyjmuje 

wszelkie zamówienia wchodzące w zakres fotografii, jak to: zwyczajne, kolorowane portrety 

na papierze i porcelanie. Zamówienia uskutecznia się według najnowszych wymagań sztuki 
fotograficznej”. Część z tak reklamowanych zdjęć zachowało się na kieleckich cmentarzach, 

co potwierdza niezwykłą trwałość i solidność ich wykonania.  

 



 

Fotografia na porcelanie z Cmentarza Starego w Kielcach. Na fotografii: Zofia Lisowska – zm. w 1910 

r. (zdjęcie zostało wykonane w Zakładzie St. Saneckiego – przypuszczenie autora). 

      W początkowym okresie działalności Sanecki wykonywał głównie zdjęcia portretowe, 

indywidualne i grupowe w atelier. Stosował kilka ozdobnych teł. Fotografie te charakteryzuje 

profesjonalny poziom wykonania. Zwraca uwagę również staranna oprawa – zdjęcia 

wyeksponowane są na stylowo zdobionych kartonikach, które najczęściej zamawiane były w 

Wydawnictwie Ottona Flecka w Warszawie i Warszawskim Składzie Przyborów 

Fotograficznych. 

      W 1900 r. fotograf zabiegał o zezwolenie na wykonywanie zdjęć na wolnym powietrzu na 

obszarze guberni kieleckiej. W piśmie do gubernatora podkreślał, że działania na terenie 

samych Kielc nie dają mu szansy na osiągnięcie wystarczających środków na utrzymanie.  

      Po 1900 r. Stanisław Sanecki rozpoczął, początkowo traktowane jako działalność 

dodatkową, wydawanie widokowych kart pocztowych. Jedno z takich zdjęć zostało 

zamieszczone w wydanym w 1901 r. Pamiętniku Kieleckim – zbiorze prac ku uczczeniu 

Adama Mickiewicza 1798–1898. Przedstawiało ono panoramę Kielc od strony północno-

zachodniej. W późniejszych latach Sanecki wykorzystał je ponownie przy edycjach kart 

pocztowych. Oprócz zdjęć własnych i W. Krajewskiego, wykorzystywał także fotografie 

innych autorów, podając je na pocztówkach za własne. W Muzeum Narodowym w Kielcach 

znajduje się zdjęcie matrycowe fotografa Stanisława Grabowskiego na ozdobnym firmowym 

akcydensie, na którym Sanecki napisał przed oddaniem do litografa: „Kielce Zamek po 

Biskupi przed 1860 rokiem. 1000 sztuk. Nakład i fotografia Stanisław Sanecki Kielce–Busko–



Pińczów 30 III 1913. Reprodukcja Zastrzeżona. Uwaga datę podkreśloną (tj. 30 III 1913) 

proszę obowiązkowo wydrukować”. 

 

 

  

 



 

 

Jeden z pierwszych albumów pocztówkowych St. Saneckiego, wydany ok. 1904 r. 



 

     W numerze 77 „Gazety Kieleckiej” z 1901 r. czytamy: „Oblęgorek. W ruskiem 

ilustrowanem czasopiśmie »Niwa« ukazał się artykuł p. Jefimowa z Kielc o polskim darze 

narodowym dla Henryka Sienkiewicza z kilku fotograficznemi zdjęciami pałacu i parku 

oblęgoreckiego, wykonanemi na specjalne zamówienie  przez zakład Saneckiego. Autor 

artykułu zaznacza ochotną ofiarność ogółu polskiego, opisuje malownicze położenie 

Oblęgorka, związane z okolicą wspomnienia historyczne, podania ludowe i szczegółowo 

zaznajamia czytelnika z przedsiębranemi pracami Komitetu sienkiewiczowskiego w celu 

upiększenia siedziby wielkiego pisarza.”.  

W wykazie telefonów czynnych w Kielcach w październiku 1905 r. Sanecki miał numer 29 – w 

Kielcach było wtedy tylko 29 zarejestrowanych abonentów. 

W „Gazecie Kieleckiej” z 1905 r. (nr 81, s. 4) czytamy: „Zauważywszy, że w księgarni 

Goldwasser »Pocztówka« pojawiły się bez mojego upoważnienia reprodukcye kart pocztowy 

mojego wydawnictwa, mam honor zawiadomić Szan. Publiczność, iż główną sprzedaż 

pocztówek z moich widokowych zdjęć powierzyłem księgarni B-ci Czernikowskich w Kielcach, 

zaznaczając, iż pocztówki z moją firmą są oryginałami, na których zaś firmy mojej nie ma są 

reprodukcyjami z cynkotypii. Z szacunkiem St. Sanecki.”. 

      Na grubo ponad tysiącu pocztówkach Saneckiego można znaleźć panoramy 

poszczególnych miejscowości guberni kieleckiej, często wykonywane z kilku stron. 

Największą jednak liczbę pocztówek stanowią te, na których fotograf utrwalił najbardziej 

charakterystyczne, reprezentacyjne i interesujące obiekty. Z aparatem wchodził do wnętrz 

szkół, kościołów, siedzib szlacheckich, sklepów i zakładów pracy. Nie stronił od utrwalania 

ulicznego zgiełku, miejsc targowych i rodzinnej sielanki. Fotografował odjeżdżających na 

fronty I wojny światowej, prowadzonych przez Kielce jeńców rosyjskich i wojenne 

zniszczenia. 

 

Fotografia St. Saneckiego, która w 1913 r. posłużyła do wydania pocztówki z widokiem wjazdu do 

Miechowa. 



 

Odwrotna strona fotografii St. Saneckiego z notatkami autora dla drukarza stanowiącymi opis 

pocztówki. 

       Karty pocztowe fotograf wydawał najczęściej w nakładzie 1000 sztuk, z czego – w 

późniejszym okresie – 250 było kolorowanych. To samo zdjęcie wykorzystywał kilkakrotnie, 

często w nieco zmienionej formie. Raz była to korekta polegająca na usunięciu niektórych 

postaci czy szczegółów, innym razem na dodaniu atrakcyjnych elementów, na przykład 

automobili. 

W 1908 r. fotograf kilkakrotnie zamieścił w „Gazecie Kieleckiej” następujące ogłoszenie: 

„Zakład Fotograf. St. Saneckiego w Kielcach ul. Duża Nr 7 podaje do wiadomości, iż 

przebudowawszy altanę fotogr. podług najnowszych wymagań techniki i zaopatrzywszy 

zakład w nowości fotogr., będzie mógł zadowolić najwybredniejsze gusta Szanownej 

klienteli. Zakład posiada na składzie 800 odmian pocztówek widokowych gub. kieleckiej. 

Sprzedaż detaliczna i hurtowa.”. 



 

Karta pocztowa wydana przez Stanisława Saneckiego około 1908 r. 

 

Ta sama fotografia St. Saneckiego na pocztówce wydanej przez Wydawnictwo Salonu Malarzy 

Polskich w Krakowie w 1909 r. (na pocztówce brak jest informacji o autorze fotografii). 

      Podobnie jak inni współcześni mu fotografowie, Sanecki próbował zwiększyć obroty 

firmy, otwierając jej filie, działające okresowo w Busku i Pińczowie. W 1908 r. fotograf 

uzyskał zgodę na prowadzenie filii w tych miejscowościach. Początkowo przyjeżdżał do Buska 

na krótkie okresy, głównie w sezonie letnim. Prowadził wówczas zakład w drewnianym 

budynku usytuowanym w podwórku kamienicy przy Rynku pod numerem 25 oraz w atelier w 

uzdrowisku w willi „Słowacki” – stanowiącej później jego własność. Budowla przypominająca 

wyglądem zamek, została wzniesiona przed 1914 r. Na początku lat 20. XX w. została kupiona 



przez rodzinę Damazego Patka – miejscowego aptekarza (był to krewny Antoniego Patka – 

znanego polskiego zegarmistrza z Jędrzejowa), a około 1925 r. – odkupiona przez 

Saneckiego.  

 

 

Fotografia z zakładu St. Saneckiego w ozdobnej firmowej koszulce. 

      Poza Buskiem i Pińczowem Sanecki wykonywał swoje prace także na indywidualne 

zamówienia w domach klientów na terenie całej guberni. Był więc fotografem bardzo 

aktywnym i zaradnym, wychodzącym naprzeciw potrzebom klientów. 

      Firma Saneckiego prosperowała bardzo dobrze i przynosiła znaczne dochody. W 1913 r. 

Sanecki osiągnął 990 rubli obrotu opodatkowanego – 1 rubel 66 kopiejek oprócz stałej opłaty 

rocznej w wysokości 100 rubli. Za wynajem domu w Kielcach, przy ulicy Bazarowej, płacił 

rocznie 272 ruble i 45 kopiejek.  

     Od 1900 r. fotograf należał do Kieleckiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego. 

12 kwietnia 1907 r. został członkiem zarządu Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego, pełnił 

w nim funkcję zastępcy skarbnika. Na rzecz Towarzystwa w swoim zakładzie fotograf 

prowadził zapisy na koncerty i inne zdarzenia kulturalne, przyjmował w nim także składki 

członkowskie. Był zatem uznanym obywatelem Kielc. W „Gazecie Kieleckiej” z 1918 r. (nr 14 i 

dalej) czytamy: „Fotografja Artystyczna St. Saneckiego w Kielcach, ulica Duża Nr 7. Filje - 

Busko. Wykonywa portrety, fotografie na kartach pocztowych, na porcelanie do pomników 

itp. Grupy składane i ogólne.”. 

    W 1925 r. fotograf na stałe przeniósł się do Buska. W numerze 103 „Gazety Kieleckiej” z 

tego roku czytamy: „Stanislaw Sanecki. Wynajem pokoi umeblowanych podczas sezonu 



kąpielowego w willi »Słowacki« w Busku, pow. Stopnickiego” i „Stanisław Sanecki. Sprzedaż 

materiałów piśmiennych w Busku, pow. Stopnickiego. Wł. Stanisław Sanecki”. 

Dwa lata później Stanisław Sanecki wraz z synem zaczął prowadzić sprzedaż materiałów 

piśmiennych. W Księdze adresowej Polski z 1930 r. St. Sanecki figurował jako właściciel 

Hotelu Słowacki (nie miał już wtedy zakładu fotograficznego) i zaliczony był do 

przedsiębiorców pochodzenia żydowskiego. 

      Pod koniec lat 30. XX w. Saneccy opuścili Busko i wyemigrowali z Polski. Rodzina córki 

Heleny żyje we Francji, a syna Stanisława – Jerzego – w Anglii. 

 

 

Prezentowany tekst stanowi jedynie mały fragment opracowywanej przez autora Historii fotografii w 

Kielcach w latach 1839–1945. 

Ilustracje pochodzą ze zbiorów autora, Tomasza Kalety i Jacka Szczepaniaka. 


