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Witold Romer, fot. materiały prasowe organizatorów wystawy 
„Zapomniane światło prywatnych dni” za: news.o.pl

Miał 12 lat, gdy od dziadka dostał swój pierwszy aparat fotograficzny – skrzyn-
kowego Kodaka. Było to krótko przed I wojną światową. Wtedy zaczął interesować 
się fotografią. Dziś jest zaliczany do grona stu najwybitniejszych fotografów świata. 
Wszystko za sprawą swojego talentu i odkryciu izohelii – techniki fotograficznej 
polegającej na wykorzystaniu różnych stopni nasycenia obrazów. Witold Romer  
– lwowianin, który w powojennym Wrocławiu znalazł swoje nowe miejsce na ziemi 

– urodził się 120 lat temu, 14 lipca 1900 r. we Lwowie.

14 LIpca 
Witold Romer za obiektywem

WROcŁaWSKIE HISTORIE 

Gdy dziadek sprezentował mu Kodaka, mały 

Witold z pasją fotografował góry. Szczególnie 

upodobał sobie Tatry, które fotografował nie-

mal przez całe życie podczas licznych wypraw 

tatrzańskich. Potrafił godzinami czekać na od- 

powiednie ujęcie. Jak pisze Janina Mierzecka, 
„pierwszym zdjęciem Romera było „ostre” zdjęcie 
Giewontu. W 1917 r. wykonał zdjęcie z Rysów na 
własnych kliszach ortochromatycznych, ręcznie  
wylanych. Już wówczas zainteresowania tech-
niczne wiązały się u niego z zamiłowaniem do 
fotografii artystycznej”.

Witold Romer słusznie kojarzony jest z Euge-

niuszem Romerem (1871–1954) – geografem, 

kartografem i geopolitykiem, twórcą nowoczes-

nej kartografii polskiej, był bowiem jego synem.  

To właśnie w założonym m.in. przez ojca słyn- 

nym wydawnictwie Książnica-Atlas rozpoczy-

nał swoją karierę jako absolwent chemii tech- 

nicznej na Politechnice Lwowskiej, tam też roz- 

wijał się jako artysta fotograf. W Książnicy- 

-Atlas najpierw był kierownikiem jednoosobo-

wego laboratorium badawczego, a później aż  

do września 1939 r. kierował działem fotome-

chanicznym. Jednak nie tylko tam pracował, bo  

zaraz po studiach związał się z Katedrą Chemii  

Fizycznej Politechniki Warszawskiej. Wtedy 

jeszcze fotografią nie interesował się od strony  

naukowej. Zwrot nastąpił dopiero w 1925 r.,  

gdy zajął się najpierw poligrafią, a potem na  

studiach zagranicznych szkolił się w zakresie  

technik drukarskich. Właśnie na bazie doświad- 

czeń poligraficznych opracował nową technikę 

fotograficzną – izohelię. Dawała ona możliwość 

zamiany na drodze fotomechanicznej obrazu 

półtonowego na obraz złożony z równomiernie 
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On zaś pogrążał się w pracy naukowej, jed-

nocześnie oddając się pasji fotografowania. 

„Obydwa te zamiłowania: naukowe, wymagające 
żmudnej i mozolnej pracy, oraz artystyczne, które 
staje się przyjemnością i wytchnieniem, przez  
wiele lat kroczą obok siebie w jego twórczości  
i nawzajem się przeplatają” – jak napisze Mie-

rzecka po latach. W 1932 r. podjął także pracę 

na Politechnice Lwowskiej jako kierownik In- 

stytutu Fotograficznego. W 1936 r. otrzymał 

doktorat nauk technicznych – wówczas pierw-

szy w Polsce, a obecnie jeden z nielicznych uzy- 

skany na podstawie pracy o tematyce fotogra- 

ficznej. Dużo publikował, dużo też fotografo-

wał. Wyniki swoich prac i dociekań badawczych 

prezentował na konferencjach i kongresach, 

a fotografie – na wystawach. Zdobywał wiele 

nagród i wyróżnień. Tym najwyższym jest otrzy- 

many w 1939 r. Srebrny Krzyż Zasługi za za- 

sługi na polu fotografiki.

Gdy wybuchła II wojna światowa, wyemigrował 

z Polski najpierw do Francji, a później do Anglii, 

gdzie pracował w laboratoriach Kodaka, a także 

dla brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych. 

Chciał mieć swój udział w wojnie. Tym razem nie  

taki, jak w 1918 r., gdy z bronią w ręce w stopniu 

szeregowca bronił swojego rodzinnego Lwowa 

na odcinku Remiza–Cytadela, ale bardziej na- 

ukowy i praktyczny. Postanowił zbudować apa-

rat do fotografii lotniczej, zwłaszcza nocnej. 

Mimo wielu przeciwności losu nie poddał się  

i dopiął swego – stworzył urządzenie, które za- 

montowano na bombowcu użytym w walkach.

W 1946 r. powrócił do Polski i tak jak wielu in- 

nych lwowian osiedlił się we Wrocławiu. Wraz 

z rodziną zamieszkał na Zalesiu, aktywnie włą- 

czając się w odbudowę Politechniki Wrocław-

skiej. Decyzja o przyjeździe do Polski po kilku 

latach spędzonych na Zachodzie z pewnością 

nie była łatwa, ale co ważniejsze – rzutowała  

na jego codzienne życie, był bowiem nieustan-

nie „pilnowany” przez służbę bezpieczeństwa 

w związku z podejrzeniem o szpiegostwo na 

rzecz zachodnich mocarstw. Po zrobionej w Ło- 

dzi habilitacji został profesorem na Wydziale 

Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym wspól- 

nym dla Uniwersytetu i Politechniki, a gdy  

uczelnie rozdzieliły się, pozostał na Politechni- 

ce. Jako profesor Katedry Fotomechaniki Poli- 

techniki Wrocławskiej zyskał światową sławę,  

rozgłos i uznanie. W 1956 r. otrzymał Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Został  

też członkiem honorowym ZPAF, a Międzyna-

rodowe Zrzeszenie Sztuki Fotograficznej (FIAP) 

w Genewie mianowało go Honoraire Excellence 

FIAP. Wrocław przyznał mu jedną ze swoich 

dorocznych nagród artystycznych.

Portret brata, Edmunda Romera, wykonany  
w technice izohelii, fot. Witold Romer  

za: www.fotografika-kurc.prosta.pl

złożonych płaszczyzn. Opracowana przez Ro- 

mera technika – choć w erze przedkompute-

rowej mozolna i czasochłonna – pozwalała uzy- 

skać niezwykłe efekty graficzne o dużej plasty- 

ce i ekspresji. To był 1932 r., a odkrycie Rome- 

ra było dużą niespodzianką. Była to pierwsza 

technika tonorozdzielcza o charakterze plaka-

towym, która wkrótce przyniosła Romerowi 

rozgłos i uznanie.
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Pomimo wielu zajęć naukowych i dydaktycz-

nych znajdował czas na fotografię artystyczną 

i zorganizowanie amatorskiego ruchu fotogra- 

ficznego we Wrocławiu. Już w 1947 r. razem ze  

swoimi współpracownikami i członkami daw- 

nego Lwowskiego Towarzystwa Fotograficzne- 

go stworzył Wrocławskie Towarzystwo Foto-

graficzne, które w 1948 r. przekształciło się we  

wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Fo- 

tograficznego. Fotografował zniszczony wojną  

Wrocław i inne dolnośląskie miasta, a przygo-

towana przez niego w 1948 r. wystawa fotogra-

fii związanych tematycznie z Dolnym Śląskiem 

i prezentowana Ratuszu w ramach Wystawy 

Ziem Odzyskanych, przyciągnęła ponad 40 tys. 

osób.

Zmarłego 19 kwietnia 1967 r., a pochowanego 

na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 

we Wrocławiu uczonego i fotografia, pięknie 

wspominała Janina Mierzecka. W swoim artyku- 

le poświęconym uczonemu, napisanym z okazji  

70-lecia wynalezieni izohelii, napisała: „Poziom 
jego prac fotograficznych, ich sukces i uznanie, 
z jakim się spotykały, wystarczyłyby same dla 
zapewnienia mu trwałego imienia w polskiej 
fotografice. Jednakże jego prace naukowe, znane 
i cenione nie tylko w kraju, ale również i za gra-
nicą, stawiają go w rzędzie najpoważniejszych 
teoretyków fotografii. Romer stworzył w Polsce 
fundamenty fotografii naukowej na poziomie 
europejskim, stworzył pierwszą placówkę uni-
wersytecką fototechniki. I to właśnie – nie 
umniejszając jego znaczenia jako artysty – jest 
największym jego osiągnięciem”. 

W 2010 r. w rodzinnym domu Romerów na Za- 

lesiu wnuczka Witolda znalazła nieznane dotąd 

wcześniej jego fotografie. We współpracy m.in. 

z Centrum Historii Zajezdnia cześć tej kolekcji 

została zaprezentowana w 2016 r. na wystawie 

„Witold Romer – naukowiec i artysta”. Można je 

było także oglądać na kilku innych wystawach.  

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Polecamy filmowy reportaż „Witold Romer – profesor obiektywu” oraz wspomnieniowy artykuł Janiny Mierzeckiej  
„Profesor Witold Romer”. 4

Giewont, 1932 r., fot. Witold Romer  
za: www.fotografika-kurc.prosta.pl

Grań, Zakopane, 1936 r., fot. Witold Romer  
za: www.fotografika-kurc.prosta.pl

https://www.youtube.com/watch?v=MecAjD3k09c
http://www.fotografika-kurc.prosta.pl/izohelia/witold_romer.html

