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XIX a. fotografais buvo vyrai, moterys daugiausia dirbo retušuotojomis ir labai reta 
išimtis buvo moters įsteigta fotoateljė, kadangi patalpų nuoma, o, ypač labai brangios 
technikos įsigijimas reikalavo daug lėšų. Ne kiekviena moteris turėjo tiek pinigų ar 
pajamų, kad galėtų sau leisti šį užsiėmimą. Dauguma moterų fotografijos verslą 
paveldėdavo po savo vyrų ar tėvų fotografų mirties, o naujai įsteigti fotografijos 
įmones galėjo tik labai pasiturinčių šeimų dukterys.

Pirmoji moteris, 1865 m. Varšuvoje įkūrusi fotoateljė, buvo Helena Bartkevič 
(Helena Bartkiewicz), kurios įmonė gyvavo dar 1878 m.

Viena pirmųjų moterų fotografių ir viena aktyviausių fotografijos populiarintojų 
Varšuvoje buvo Jadvyga Golč (Jadwiga Golcz), kuri įkūrė fotografijos mokyklą 
moterims. Nors dėl finansinių sunkumų ši mokykla gyvavo tik keletą metų, būtent 
J. Golč veikla padėjo pagrindus XX a. pradžios moterų fotografių kartai.

W XIX wieku na posiadanie studia fotograficznego mogli pozwolić sobie jedynie 
mężczyźni. Kobiety przeważnie zajmowały się obróbką gotowych fotografii, a studia 
przez nie prowadzone należały do rzadkości. Wynikało to z ich sytuacji materialnej – 
negatywy, pozytywy i inne niezbędne sprzęty techniczne były bardzo drogie. Niewiele 
kobiet mogło cieszyć się dochodami pozwalającymi na wyposażenie kosztownej 
pracowni. Zdarzały się jednak wyjątki – kobiety, które odziedziczyły zakład po ojcu 
lub mężu. Jedynie córki bardzo bogatych rodziców mogły otworzyć i wyposażyć własną 
pracownię. Pierwszą kobietą, która otworzyła swoje atelier fotograficzne w Warszawie 
(w 1865 r.) była Helena Bartkiewicz. Istniało ono jeszcze w 1878 r.

Jedną z pierwszych fotografek i jedną z najaktywniejszych promotorek fotografii była 
Jadwiga Golcz. Fotografią zajmowała się w Warszawie, tam też założyła szkołę fotografii 
dla kobiet. Choć z powodu trudności finansowych szkoła funkcjonowała krótko, to 
właśnie dzięki działalności J. Golcz narodziło się pierwsze pokolenie kobiet-fotografów.
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Jadvyga Golč / Jadwiga Golcz.
Nežinomas fotografas, ~1895 / Nieznany fotograf, ~1895.

Lenkijos mokslų akademijos Dailės instituto Specialieji rinkiniai, inv. nr. 1402
Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki Polskiej Adademii Nauk, inv. nr. 1402
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Jadvyga Golč gimė Lenkijoje Gradove 
(Gradowo na Kujawach)1 kilmingų žemvaldžių 
Konkolevo (Kąkolewo) paveldėtojo Jono Golč 
(Jan Golcz, Goltz, ~1810–1879) ir šaltyšiaus 
duktės Teofilės Eichstaedt (Eichstedt, Ejchstad, 
Eichschtadt, Ejchaesfeldt, Eichostaedt, Eichtel, 
~1830–1915) šeimoje2. Į Gradową šeima 
atvyko apie 1856 metus iš Poznanės kai Jonas 
Golč įsigijo 2114 margų žemės sklypą su 
Gradovo ir Zborociec palivarkais bei kaimus 
Gradovo, Graduvek, Zboroviec, Zborovčyk, 
Kžymovo ir Teodorovo3.

Peržvelgus internete pasiekiamus Lenkijos 
parapijų Krikštų metrikus, šioje šeimoje 
randame šešis vaikus gimusius Gradove, du 
Poznanėje, dar dviejų vaikų rasti tik mirimo 
įrašai, tad jų gimimo vieta nenustatyta, o dar 
dviejų dukterų rasti tik santuokų įrašai, tad 
jų gimimo vietos taip pat nenustatytos. Pagal 
metrikinių knygų duomenis šeimoje iš viso 
gimė 12 vaikų.

Spaudoje pateikiama J.  Golč gimimo 
data yra 1866 m. Tačiau Piotrków Kujawski 
parapijos Krikštų metrikų knygoje įrašyta, kad 
Gradove, Jono ir Teofilės Golč šeimoje duktė 
Jadvyga Elena gimė 1865 m. rugpjūčio 13 d.4

Jadwiga Golcz urodziła się w Gradowie na 
Kujawach, w zamożnej rodzinie ziemiańskiej1. 
Jej rodzicami byli Jan Golcz (Goltz, ~1810-
1879), dziedzic Kąkolewa, oraz córka sołtysa 
Teofila Eichstaedt2 (Eichstedt, Ejchstad, 
Eichschtadt,  Ejchaesfeldt,  Eichostaedt, 
Eichtel, ~1830-1915). Do Gradowa rodzina 
przeprowadziła się w 1856 r. z Poznania, po 
tym jak Jan Golcz nabył majątek ziemski 
obejmujący 2114 mórg, w tym folwarki 
Gradowo i Zborowiec oraz wsie Gradowo, 
Gradówek ,  Zb orow ie c ,  Zb orowczy k , 
Krzymowo i Teodorowo3. 

Z dostępnych online metryk chrztów 
polskich parafii wiemy, że w tej rodzinie 
szóstka dzieci urodziła się w Gradowie, a 
dwójka w Poznaniu. Ponadto znaleziono 
akty zgonu dwójki kolejnych dzieci oraz akty 
małżeństwa dwóch córek, jednak nie udało się 
ustalić ich miejsca urodzenia. Według metryk 
w rodzinie urodziło się w sumie 12 dzieci. 

Według prasy J.  Golcz  urodziła się w 
1866 r., jednak księga metryk chrztu parafii w 
Piotrkowie Kujawskim podaje, że córka Jana i 
Teofili Golcz – Jadwiga Helena – urodziła się 
13 sierpnia 1865 r. w Gradowie4.
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Golč giminės medis
Drzewo genealogiczne rodziny Golcz.

Sud. Jolanta Klietkutė, 2022
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Po śmierc i  męża  w 1879   r.  matka 
zdecydowała się sprzedać dwór i przenieść się 
do Warszawy5. Jadwiga Golcz, po zakończeniu 
edukacji w pensji Jadwigi Sikorskiej (1846-
19276), rozpoczęła naukę rysunku i plastyki 
u Wojciecha Gersona (1831-1901). Tam 
poznała przyjaciela rodziny,  Edwarda 
Troczewskiego († 1910), słynnego w tym czasie 
warszawskiego fotografa. To on rozbudził w 
Jadwidze zainteresowanie fotografią. Dzięki 
jego protekcji młoda dziewczyna mogła przez 
trzy lata uczyć się i ćwiczyć u słynnych w tym 
czasie fotografów w Wiedniu i Paryżu7, a w 
Berlinie pracowała pod kierunkiem słynnego 
portrecisty Nicola Perscheida (1864-1930)8.

Po powrocie do Warszawy Jadwigę zatrudnił 
malarz i fotograf Franciszek Ejsmond (1859-
1931). Zlecił jej sfotografowanie dzieł sztuki 
wystawianych w Narodowej Galerii Sztuki 
Zachęta, mieszczącej się przy Krakowskim 
Przedmieściu 3 w Warszawie. Młoda fotografka 
nie miała swojego studia fotograficznego, 
p opro s i ł a  w i ę c  E .   Tro c z e w s k i e g o  o 
udostępnienie pracowni Fotografii Teatrów, 
która znajdowała się w pałacu Tarnowskich 
przy Krakowskim Przedmieściu 42.

F.   Ejsmond posiadał  letnią wil lę  w 
Mi l anów ku,  m i as te c z ku  l e ż ą c y m  na 
południowy wschód od Warszawy. Podczas 
wizyty Jadwiga Golcz zauroczyła się otaczającą 

J. Golč ateljė reklama informuojanti apie persikėlimą į 
Bristol viešbutį. / Reklama atelier J. Golcz z informacją o 
jego przeniesieniu do hotelu Bristol.
Kalendarz Wieku na rok 1901
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1879 metais mirus vyrui, motina nutarė 
parduoti dvarą ir persikelti į Varšuvą5. Jadvyga 
Golč, Varšuvoje baigė mokslus Jadvygos 
Sikorskos (Jadwiga Sikorska, 1846–19276) 
pensionate, piešimo ir tapybos mokėsi pas 
Vaitiekų Gersoną (Voiciech Gerson, 1831–
1901). Ten susitiko su šeimos draugu, garsiu to 
meto Varšuvos fotografu Edvardu Tročevskiu 
(Edward Troczewski, †1910), kuris Jadvygą 
sudomino fotografija. Jo rekomenduota trejetą 
metų fotografijos mokėsi pas garsiausius to 
meto fotografus Vienoje ir Paryžiuje7. Berlyne 
dirbo vadovaujama žymaus portretisto Nikola 
Peršeido (Nicola Perscheid, 1864–1930)8.

Sugrįžusiai į Varšuvą Jadvygai tapytojas 
i r  fotog rafas  Pranc iškus  E ismond as 
(Franciszek Ejsmond, 1859–1931) pasiūlė 
darbą – perfotografuoti meno kūrinius 
nacionalinėje meno galerijoje „Zachęta“ 
Krokuvos priemiesčio g.  13. Neturėdama 
nuosavos fotoateljė jauna fotografė pasiprašė 
į Edvardo Tročevskio „Teatro fotografijos“ 
(Fotografja Tearów) dirbtuves, esančias 
Tarnovskių (Tarnowskie) rūmuose Krokuvos 
priemiesčio g. 42. 

Varšuvos pietvakariuose Milanovek 
(Milanówek) miestelyje P. Eismondas turėjo 
vasaros vilą. Atvykusi čia pasisvečiuoti, J. Golč 
susižavėjo gamta, besikuriančių vilų aplinka ir 

Firmų sąrašas / Spis firm.
Golč Jadvyga, fotografija, Eryvanska g. 3.

Golč ir Šalaj, fotografijos priemonės, Eryvanska g. 3.
Rocznik adresowy gubernij Królestwa Polskiego

na rok 1900, Nr. 1, p. / s. 442

Fotografijos aparatai ir priemonės.
Golč Jadvyga, Eryvanska g. 3,

nuo liepos Krokuvos priemiesčio g. 42.
Rocznik adresowy Królestwa Polskiego

na rok 1901, Nr. 2, p. / s. 293

Fotografijos aparatai ir priemonės.
Golč Jadvyga, Krokuvos priemiesčio g. 42,

viešbutis „Bristol“.
Rocznik adresowy Krolóstwa Polskiego

na rok 1902, Nr. 3. p. / s. 385

14) P. p. Edvardas Tročevskis ir Jadvyga Golč 
sustabdė1895-08-30 įsteigtą bendrovę firmoje „Edward 

Troczewski i Co“. Firmą įsigijo p. Golč.
Gazeta handlowa, 1897, Nr. 79, p. / s. 3
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Buvę grafų Tarnovskių rūmai (dabar nugriauti) (pagal Jadvygos Gloč nuotrauką).
Były pałac hr. Tarnowskich (obecnie burzony), (Według fotografii Jadwigi Golcz).

Wędrowiec, 1898, nr. 43, p. / s. 854
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Viešbutis Bristol, Krokuvos priemiesčio g. 42, Varšuvoje, 1910.
Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42 w Warszawie, 1910.

Nuotrauka iš interneto / Zdjęcie z internetu
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posiadłość przyrodą. Wkrótce kupiła budującą 
się tu willę w stylu dworskim – Dworek Dęby9.

Często też wychodziła na ulice Warszawy i 
robiła zdjęcia oglądanych na co dzień widoków 
w czasie, kiedy światło było najlepsze10.

W latach 1894-1897 Jadwiga Golcz odkupiła 
od E. Troczewskiego studio fotograficzne i 
nadała mu swoje imię. Przejęła także część 
jego prac – negatywy, które później powielała 
na swoich kartach fotograficznych11. Własna 
pracownia fotograficzna stała się okazją 
do urzeczywistnienia marzenia Jadwigi o 
przekazywaniu swojej wiedzy o fotografii 
innym kobietom. Każdego roku bezpłatnie 
uczyło się u niej kilka dziewczyn12.

Na odwrocie fotografii wykonanych 
przez J.  Golcz znajdowało się nie tylko 
nazwisko fotografa i adres pracowni, ale też 
informacja, że zdjęcie zostało wykonane przez 
„Fotografję Teatrów i Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych“. Oznaczało to, że J. Golcz była 
oficjalnym fotografem teatrów.

Dnia 30  sierpnia 1895  roku wspólnie 
z  fotografem i  teoretykiem fotograf i i 
Stanisławem Szalayem (1867-1920, mężem 
Heleny Skłodowskiej (1866-1961), siostry 
Marii Skłodowskiej-Curie (1867-1934), 
otworzyła zajmującą się sprzedażą sprzętu 
fotograficznego firmę – Golcz i Szalay. Wiosną 
1897 r. J. Golcz przejęła firmę13, co nie miało 

Jaunuolių poros portretas.
Portret młodej pary.
J. Golcz.
Kretingos muziejus / Muzeum w Kretyndze (KM), IF 7103
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nusipirko čia statomą dvarelio stiliaus vasaros 
vilą „Dworek Dęby“ (Ąžuolų dvarelis)9.

Dažnai išeidavo į Varšuvos gatvės, kad 
galėtų daugybę kartų stebėtus motyvus 
įamžinti paties gražiausio apšvietimo 
akimirkomis10.

Apie 1894–1897 m. Jadvyga iš E. Tročevskio 
išpirko jo fotoateljė ir pervadino savo vardo 
meno fotografijos įmone. Su įmone ji perėmė 
ir dalį E. Tročevskio darbų – negatyvų, nes 
vėliau juos daugino jau ant savo fotografinių 
kortelių11. Nuosava fotoateljė buvo priemonė 
Jadvygos svajonei įgyvendinti – fotografijos 
mokyti moteris. Pas ją kasmet nemokamai 
praktikavosi po keletą merginų12.

J. Golč fotografijos kortelių nugarėlėje buvo 
įrašoma ne tik fotografės pavardė bei adresas, 
bet ir pažymima, kad tai yra „Teatro ir meno 
draugijos fotografija“ („Fotografja Teatrów i 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych“).

1895 m. rugpjūčio 30 d. kartu su fotografu, 
fotografijos teoretiku Stanislovu Šalajum 
(Stanisław Szalay, 1867–1920), Marijos Kiuri 
(Maria Skłodowska-Curie, 1867–1934) sesers 
Elenos Sklodkovskos (Skłodowska, 1866–
1961) vyru, įkūrė įmonę „Golcz i Szalay“, 
prekiaujančią fotografijos priemonėmis. 
1897 m. pavasarį šią įmonę perėmė J. Golč13, 
tačiau fotografų draugystė nenutrūko, jie ir 
toliau bendradarbiavo.

Fotografės įspaudas.
Sygnatura fotografki.

Dainininkė Henrika Mročkovska (1904-1924).
Piosenkarka Henryka Mroczkowska (1904-1924).

J. Golcz, ~1905 
MNW, DI 103813
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Rašytoja Helena Mnišek
(1878–1943).

Pisarka Helena Mniszkówna 
(1878–1943).

J. Golcz, 1909-03-15
Lenkijos Literatūros muziejus /

Polskie Muzeum Literackie
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Inžinierius, architektas
Feliksas Dziechcinskis 
(1856–1934).
Inżynier, architekt
Feliks Dziechciński
(1856–1934).
J. Golcz, ~1902
MNW, DI 103704
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negatywnego wpływu na przyjacielskie 
stosunki i dalszą współpracę z Szalayem. 

Podczas wyburzania pałacu Tarnowskich 
w 1898 r. Jadwiga Golcz przeniosła studio do 
tymczasowego lokalu, znajdującego się przy 
ulicy Erywańskiej (obecnie Kredytowa) 314. 
W 1901  r. w miejscu, w którym kiedyś 
stał pałac Tarnowskich postawiono hotel 
Br istol .  Z a  j ego budowę odpowiadał 
przyjaciel Jadwigi Golcz, architekt Władysław 
Marconi (1848-1915, późniejszy prezes 
Towarzystwa Fotograficznego w Warszawie), 
który specjalnie na potrzeby jej pracowni 
zaprojektował na parterze obszerny lokal15. 
W lipcu tego samego roku J. Golcz wróciła 
na Krakowskie Przedmieście 4216. W hotelu 
wynajmowała lokale na studio i sklep ze 
sprzętem fotograficznym Golcz i Szalay. Od 
1905 r. w spisach firm o sklepie już się nie 
wspomina.

Przeszklona altana atelier Jadwigi Golcz 
było ciekawym elementem architektonicznym. 
Została ona umieszczona ponad gzymsem 
skrzydła od stronu północnej. To właśnie 
w tym pomieszczeniu w latach 20.  i  30. 
znajdowała się pracownia malarza Wojciecha 
Kossaka17 (1856-1942).

Ate l i e r  s ł y n ę ł o  z  n owo c z e s n o ś c i . 
Odwiedzali je arystokraci, pisarze i twórcy, 
m. in.: pisarz Bolesław Prus (1847-1912), 
pisarka Helena Mniszkówna (1878-1943), 

J. Golč fotokortelės nugarėlė, 1898–1901.
Odwrót fotografii J. Golcz , 1898–1901.
KM, IF 6999
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1898 m., griaunant Tarnovskių rūmus, 
J. Golč fotoateljė laikinai persikėlė į kitas 
patalpas Erywańska g. (dabar Kredytowa) 
nr. 314.

1901 m. Tarnovskių rūmų vietoje iškilo 
viešbutis Bristol, kurį statė Jadvygos pažįstamas 
architektas Vladislovas Markonis (Władysław 
Marconi, 1848–1915; vėliau jis bus Varšuvos 
Fotografijos draugijos vadovu). Jis specialiai 
foto studijos poreikiams suprojektavo erdvias 
patalpas pirmame aukšte15. Liepos mėn. J.Golč 
persikėlė atgal į Krokuvos priemiesčio 4216 – 
viešbučio pastate išsinuomojo patalpas foto 
ateljė ir foto prekių krautuvei „Golcz i Szalay“. 
Nuo 1905 m. foto prekių krautuvė „Golcz i 
Szalay“ jau nebeminima įstaigų sąrašuose.

Jadvygos Golcz foto studijos stiklinė altana 
šiaurinėje pastato pusėje buvo įdomus Bristol 
viešbučio architektūrinis elementas. Vėliau, 
XX amžiaus 2–3 deš. čia įsikūrė tapytojo 
Vaitiekaus Kosako (Wojciech Kossak, 1856–
1942) studija17.

J. Golč ateljė garsėjo modernumu, čia 
lankėsi aristokratai, rašytojai, kūrėjai: rašytojas 
Boleslovas Prusas (Bolesław Prus, 1847–1912), 
rašytoja Helena Mnišek (Helena Mniszkówna, 
1878–1943), pianistas, politikas Ignacas 
Paderevskis (Ignacy Paderewski, 1860–1941), 
dailininkai Vaitiekus Gersonas (Wojciech 
Gerson, 1831–1901), Ferdinandas Ruščicas 

Stovinčios moters su gėlių puokštele rankose portretas.
Portret stojącej kobiety z kwiatami w ręku.

J. Golcz, XIX
KM, IF 6999
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J. Golč perfotografuotas dailininko Pranciškaus Žmurko darbas „Moters studijos“, ~1905.
Praca Franciszka Żmurki „Studium kobiece” sfotografowana przez Jadwigę Golcz, ~1905.

Nuotrauką dailininkas pažymėjo savo autografu. / Malarz zdjęcie opatrzył swoim autografem.
MNW, DI 58688
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J. Golč perfotografuotas dailininko Pranciškaus Žmurko darbas „Moters studijos“, ~1905.
Praca Franciszka Żmurki „Studium kobiece” sfotografowana przez Jadwigę Golcz, ~1905.

Nuotrauką dailininkas pažymėjo savo autografu. / Malarz zdjęcie opatrzył swoim autografem.
MNW, DI 58694
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pianista, polityk Ignacy Paderewski (1860-
1941), malarze Wojciech Gerson (1831-1901), 
Ferdynand Ruszczyc (1870-1936) i wielu 
innych. Najprawdopodobniej w tym czasie 
do pracowni uczęszczała i Paula Mongird 
(Paulina Mongirdaitė, 1865-1924), która 
zasłynęła jako pierwsza kobieta-fotograf z 
Litwy. Podczas swoich pobytów w Warszawie 
zatrzymywała się u swojej siostry Zofii 
Walickiej (1860–1912), również mieszkającej 
w domu przy Krakowskim Przedmieściu 5018.

Studio J. Golcz było jedynym miejscem 
w Warszawie, w którym pierwsze pokolenie 
warszawskich mistrzów fotografii mogło się 
spotykać i dzielić nowinkami. Każdemu, kto 
prosił o radę, J. Golcz cierpliwie tłumaczyła 
zasady doboru parametrów i oświetlenia, 
chętnie dzieliła się różnymi sztuczkami 
fotograficznymi19. Odwiedzający atelier mogli 
nie tylko zrobić zdjęcia, ale również zakupić 
najlepszej jakości sprzęt fotograficzny, np. już 
w 1899 r. importowane z zagranicy aparaty 
umożliwiające robienie kolorowych zdjęć czy 
kinematograf20.

Współpracownicy lubili i cenili J. Golcz. W 
1901 roku z okazji jej imienin zebrali 20 rubli, 
a następnie w jej imieniu podarowali biednym 
uczniom21.

J.  Golcz brała aktywny udział w życiu 
sp ołe cznym.  O dwie dzając  Warszawę 
w 1897 r. król Syjamu Chulalongkorn, 

J. Golč fotokortelės nugarėlė, po 1901.
Odwrót fotografii J. Golcz, po 1901.
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(Ferdynand Ruszczyc, 1870–1936) ir daugelis 
kitų. Spėju, kad tuo metu Jadvygos fotoateljė 
galėjo lankytis ir pirmoji Lietuvos moteris 
fotografė Paulina Mongirdaitė (1865–1924), 
kuri, atvykusi į Lenkiją, apsistodavo pas 
savo seserį Zofiją Valickienę (Zofia Walicka, 
1860–1912) gyvenusią toje pačioje Krokuvos 
priemiesčio gatvėje nr. 5018.

J. Golč fotoateljė buvo vienintelė vieta 
Varšuvoje, kur pirmieji fotografijos meistrai 
susit ikdavo,  keisdavosi  nauj ienomis . 
Kiekvienam, klausiančiam patarimo, Jadvyga 
kantriai  aiškino technikos parametrų 
principus, apšvietimo pasirinkimą, dalijosi 
įvairiomis fotografijos gudrybėmis19. Šioje 
fotoateljė galima buvo ne tik nusifotografuoti, 
bet ir įsigyti aukštos klasės naujausių 
fotografijos priemonių, pavyzdžiui, jau 
1899 m. iš užsienio buvo parsiųsta spalvotų 
nuotraukų gaminimo technika, prekiaujama 
kinematografais20.

Bendradarbiai mylėjo ir gerbė fotografę, 
1901 m. Jadvygos vardadienio proga jie 
surinko ir neturtingų nevedusių studentų 
išlaikymui jos vardu paaukojo 20 rublių21.

Fotografė aktyviai dalyvavo socialiniame 
g yvenime:  1897  m. ,  Siamo kara l iaus 
Chulalongkorno vizito Varšuvoje metu, jam 
išeinant iš Jono Styko (Jan Styka, 1858–1925) 
„Golgotos“ panoramos, Jadvyga Golč su savo 

Rašytojas, dramaturgas Stefanas Žeromskis (1864-1925).
Pisarz, dramaturg Stefan Żeromski (1864-1925).

J. Golcz, 1899
Lietuvos dailės muziejus / Litewskie Muzeum Sztuki

Fi 1532/45
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Dailininkas Henrikas Semiradskis (1843-1902). / Malarz Henryk Siemiradzki (1843-1902).
Su dedikacija dailininkui I. Paderevskiui, rašyta Romoje 1901 m. vasario 28 d.

Z dedykacją malarza dla Ignacego Jana Paderewskiego zapisaną w Rzymie 28 lutego 1901.
J. Golcz, 1899. MNW, DI 97001
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Dailininko Henriko Siemiradskio duktė Vanda (1878-1962).
Córka malarza Henryka Siemiradzkiego Wanda (1878-1962).

J. Golcz, ~1905. MNW, DI 81759
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wraz z towarzyszącym mu warszawskim 
gubernatorem, podziwiał panoramę autorstwa 
Jana Styka (1858–1925) zatytułowaną 
„Golgota”. Korzystając z tej okazji Jadwiga 
Golcz razem ze swą siostrą Haliną Marianną 
Teofilą Remblińską (1867-1936), żoną jednego 
z senatorów, podarowała gościom albumy 
fotograficzne z uwiecznionymi pracami 
malarza22.

W 1899  r. razem z E.  Troczewskim i 
S.  Szalayem założyła warszawską  Kasę 
Przezorności i Pomocy dla Fotografów. 
J. Golcz była jednym z założycieli powstałego 
w 1901  r. Warszawskiego Towarzystwa 
F o t o g r a f i c z n e g o 2 3 .  P r z e z  d w a  l a t a 
zebrania Towarzystwa odbywały się w jej 
zakładzie fotograficznym24. W 1903 r. J. 
Golcz została wybrana do komitetu Kasy 
Samopomocy Pracujących Kobiet. W 1905 
r. została zaproszona do komisji konkursu 
fotograficznego dla pań, ogłoszony przez 
tygodnik „Sport”25. 

Była pierwszą kobietą, której zdjęcia 
ze spektakli teatralnych, różnych spotkań 
oraz uwiecznione przez nią na fotografiach 
krajobrazy publikowane były w prasie, np. w 
Tygodniku Ilustrowanym, Biesiadzie Literackiej 
czy Wędrowcu26.

J.   Golcz była nie tylko fotografem, 
a l e  i  w yd awc ą .  W l at ach  1898-1900 
samodzielnie wydawała pierwszy miesięcznik 

J. Golč fotokortelės nugarėlė, po 1901.
Odwrót fotografii J. Golcz, po 1901.
J. Klietkutės kolekcija
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„Zofia Vilčopolska Zaleskienė, Marijos 
Dzevieckos sesuo“. / „Zofia Wilczopolska Zaleska, 

siostra Marii Dziewieckiej“.
J. Golcz

J. Klietkutės kolekcija

seserimi senatoriene Halina Marijona Teofile 
Rembielinska (Halina Marianna Teofila 
Rembielińska, 1867–1936) garbingam svečiui 
bei jį lydinčiam Varšuvos generalgubernatoriui 
įteikė dovanų po nuotraukų albumą su 
įamžintais J. Styko darbais22.

1 8 9 9   m e t a i s  f o t o g r a f ė  k a r t u  s u 
E. Tročevskiu ir St. Šalajum įkūrė Fotografų 
palaikymo kasą (Kasa Przezorności i Pomocy 
dla Fotografów). 1901 m. J. Golč buvo viena iš 
Varšuvos Fotografijos draugijos (Towarzystwo 
Fotograficzne Warszawskie) įkūrėjų23. Dvejus 
metus draugija rinkosi Jadvygos ateljė 
patalpose24. 1903 m. J. Golč buvo išrinkta 
į dirbančių moterų Kasos savipagalbos 
komitetą. 1905 m. buvo pakviesta į vertinimo 
komisiją savaitraštyje „Sportas“ paskelbtame 
fotografijų konkurse merginoms25.

Ji buvo viena pirmųjų moterų, kuri 
spaudoje „Tygodnik Illustrowany“ (Iliustruotas 
savaitraštis), „Biesiada Literacka“ (Literatūrinė 
puota), „Wędrowiec“ (Klajoklis) publikavo 
teatro, renginių, kraštovaizdžio nuotraukas26.

J. Golč buvo ne tik fotografė, bet ir leidėja: 
1898–1900 m. savo jėgomis leido pirmąjį 
mėnraštį, skirtą fotografijai „Światło“27 
(Šviesa), kuriame buvo aprašomi naujausi 
mokslo ir technikos atradimai fotografijos 
srityje, pateikiami patarimai fotografams, 
atsakoma į skaitytojų klausimus.



 26

Montmorency kapinės. Kniazevič ir Niemcvič antkapis.
Cmentarz Montmorency. Nagrobek Kniaziewicz oraz Niemcewicz.

J. Golcz, iki / do 1915.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, IS_PAN_B0000003806



 27

Henriko Siemiradskio laidotuvės. Gedulinga eisena priešais meno galerijos „Zachęta“ pastatą. Varšuva.
Pogrzeb Henryka Siemiradzkiego. Orszak żałobny przed gmachem Zachęty. Warszawa.

J. Golcz, 1902-08-27. MNW, DI 81768
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poświęcony fotografii – Światło27. Można było 
znaleźć w nim fotograficzne nowinki naukowe 
i techniczne, porady dla fotografów czy 
odpowiedzi na nurtujące czytelników pytania. 

W latach 1894-1897  wydała album z 
pracami E. Troczewskiego „Vues de Varsovie”. 
W r. 1899 Jadwiga Golcz sfinansowała 
w ydawnic two j ednego z  naj lepszych 
ówczesnych podręczników w literaturze 
światowej „Wstępu do fotografii” Giuseppe 
Pizzighellego, który przełożyć namówiła 
Władysława Skłodowskiego, ojca Marii Curie, 
wespół z jego zięciem Stanisławem Szalayem28. 
W 1901 r. „Wydawnictwo i fotografie firmy 
„Jadwiga Golcz“ w Warszawie“ wydało album 
„Bitwa pod piramidami“ ze zdjęciami prac 
Wojciecha Kossaka i Michała Wywiórskiego. 
Pod jej wpływem w 1900  roku „Tygodnik 
Ilustrowany” obok wiadomości kulturalnych, 
politycznych, muzycznych, literackich, 
teatralnych zaczął publikować również 
informacje o nowościach w świecie fotografii29. 
W r. 1904 Jadwiga wpłynęła na ukazanie się 
popularnego czasopisma „Pregląd historyczny“, 
które żyje do dziś30. W r.  1905 w sześciu 
zeszytach wydała album z wystawy sztuki 
„Album Wystawy Maryańskiej w Warszawie“31. 
W r. 1907 na listę protektorów wydawnictwa 
„Pamiątek polskich na obczyźnie’’ zapisała się i 
Jadwiga Golcz32.

J. Golč fotokortelės nugarėlė, 1906.
Odwrót fotografii J. Golcz, 1906.
Biblioteka Narodowa, F.52133/W
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Apie 1894–1897 m. išleido E. Tročevskio 
Varšuvos architektūros vaizdų albumą „Vues 
de Varsovie“. 1899 m. Jadvyga Golč finansavo 
vieno geriausių to meto pasaulio vadovėlių – 
Džuzepės Pizigelio (Giuseppe Pizzighell) 
„Fotografijos įvado“ leidybą, kurį išversti 
įkalbėjo Vladislovą Sklodkovskį (Władysław 
Skłodowski), Marijos Kiuri tėvą ir jo žentą 
Stanislovą Šalajų28. 1901 m. „Firmos „Jaddvyga 
Golč“ leidykla ir fotografija Varšuvoje“ išleido 
albumą „Bitwa pod piramidami“ (Mūšis prie 
piramidžių) su Vaitiekaus Kosako (Wojciecha 
Kossaka) ir Mykolo Vyviurskio (Michała 
Wywiórskiego) darbų fotografijomis. Jos įtakoje 
1900 m. žurnalas „Tygodnik Illustrowany“ 
šalia kultūros, politikos, meno, muzikos, 
literatūros, teatro naujienų ėmė spausdinti 
ir fotografijos naujienas29. 1904 m. fotografė 
įtakojo populiaraus, šiomis dienomis vis dar 
gyvuojančio žurnalo „Pregląd historyczny“ 
(Istorinė apžvalga) atsiradimą30. 1905  m. 
šešiais sąsiuviniais išleido Varšuvoje vykusios 
dailės parodos albumą „Album Wystawy 
Maryańskiej w Warszawie“31. 1907 m. į leidinio 
„Pamiątek polskich na obczyźnie’’ (Lenkiška 
atmintis tremtyje) mecenatus užsirašė ir 
Jadvyga Golč32.

1900 m., norėdama populiarinti fotografiją, 
savaitraštyje „Tygodnik Illustrowany“ Jadvyga 
paskelbė pirmąjį Varšuvoje profesionalių ir 

Antoni Kochowski.
J. Golcz, 1906

Biblioteka Narodowa, F.52133/W
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Paryžiaus didiko atvykimas į Lochovą. Dvylikos km. atstumu buvo išrikiuota garbės sargyba.
Przybycie paryskiego szlachcica do Łochowa. Na odcinku 12 km ustawiono warta honorową.

J. Golcz, ~1900
Varšuvos nacionalinis muziejus / Warszawskie Muzeum Narodowe (MNW), DI 130382
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Spektaklio scena. / Scena sztuki teatralnej.
J. Golcz, 1901-1909
MNW, DI 103714
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Mając nadzieję na spopularyzowanie 
fotografii J.  Golcz ogłosiła w 1900  r. w 
czasopiśmie Tygodnik Ilustrowany pierwszy w 
Warszawie i Polsce konkurs zdjęć zawodowych 
i amatorskich. Przewidzianymi nagrodami 
były: 1.  Aparat fotograficzny kosztujący 
75 rubli, 2. Aparat fotograficzny kosztujący 
50 rubli, 3. Sprzęt fotograficzny o wartości 
25  rubli33. Finał konkursu miał odbyć się 
1 października, lecz termin przesunięto na 10 
grudnia34. Warunki konkursu wymagały by 
zdjęcia ukazywały życie codzienne w Polsce 
oraz rodzime krajobrazy. Zabronione były 
jakiekolwiek korekty, poza usuwaniem plam 
czy wkopiowywaniem obłoków.

Od dnia 21 września do 20 października 
1901 r. w warszawskim Ratuszu trwała pierwsza 
wystawa fotografii (prac zgłoszonych do 
konkursu) oraz sprzętu kinematograficznego35. 
Choć za wstęp trzeba było zapłacić  25 
kopiejek36, odwiedziło ją 30  tysięcy osób 
(nawet wychowankowie domu dziecka, 
którym opiekowali się dominikanie37).

Wystawiane zdjęcia pozbawione były 
podpisów, dzięki czemu komisja mogła 
dokonać całkowicie bezstronniej oceny. Złote, 
srebrne i brązowe medale zostały przyznane 
aż w pięciu kategoriach: a) wiedza o fotografii, 
b) budowa aparatów fotograficznych i sprzętu 
fotograficznego, c)  fotografia profesjonalna, 
d)  fotografia amatorska, e)  reprodukcje 

J. Golč fotokortelės nugarėlė, 1906.
Odwrót fotografii J. Golcz, 1906.
J. Klietkutės kolekcija
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mėgėjiškų fotografijų konkursą, kurio prizai 
buvo: 1) Fotoaparatas, kainuojantis 75 rublius, 
2)  Fotoaparatas, kainuojantis 50  rublių, 
3) Fotografijos priemonės už 25 rublius33. 
Konkursas turėjo pasibaigti rugsėjo 1  d., 
tačiau buvo pratęstas iki gruodžio 10 d.34 
Konkurso taisyklės reikalavo, kad nuotraukos 
atspindėtų Lenkijos gyvenimą, kraštovaizdį, 
charakteringas scenas. Draudžiamas bet koks 
retušavimas, išskyrus dėmelių pašalinimą ar 
debesų kopijavimą.

1901 m. rugsėjo  21  – spalio 20  d. iš 
konkursui  ats iųstų darbų organizavo 
pirmąją meninių fotografijų bei foto ir 
kinematografijos35 įrangos parodą Varšuvos 
Rotušėje, kurią aplankė 30 tūkst. lankytojų, 
nors įėjimas kainavo 25 kapeikas36 (lankėsi 
net dominikonų išlaikomų vaikų namų 
auklėtiniai37).

Parodoje fotografų darbai buvo pateikti be 
autorių pavardžių, kad komisija galėtų vertinti 
nešališkai. Aukso, sidabro ir bronzos medaliais 
apdovanojimai buvo skirti net penkioms 
sritims: mokslo, fotoaparatų ir fotografijos 
priemonių kūrimo, fotografų profesionalų, 
fo to g r a f ų  m ė gė jų ,  fo to - m e ch an i n ė s 
reprodukcijos. Fotografų profesionalų srityje 
aukso medaliais buvo nominuoti: J. Golč (už 
portretus), St. Trzcinskis (už Čenstachavos 

„Jadvygai nuo mamytės. 1906 m. balandžio 21, Varšuva“. 
„Dla Jadwigi od mamusi. 21 kwietnia 1906 r. , Warszawa“.

J. Golcz
J. Klietkutės kolekcija



 34

J. Golč paskelbtas fotografijų konkursas.
Ogłoszenie konkursu fotograficznego.

Tygodnik illustrowany, 1900, Nr. 11, p. / s. 217



 35

Biblioteka Narodowa, DŻS XVIIB 4



 36

fotomechaniczne. W kategorii „fotografia 
profesjonalna” nominowani zostali: J. Golcz 
(portrety), St. Trzciński (zdjęcie Klasztoru 
Częstochowskiego) oraz J.  Mieczkowski 
(portrety w sztucznym świetle)38.

Wystawa była wspaniała. Choć miała 
trwać jedynie do 8 października, termin jej 
zakończenia był dwukrotnie zmieniany, a 
po raz trzeci o kolejny tydzień przedłużył 
j ą  s am gub er nator  warszawsk i 39.  Na 
wystawie były prezentowane różne sprzęty 
fotograficzne i kinematograficzne, najnowsze 
wynalazki oraz zdjęcia inne niż portrety 
czy pejzaże  – pokazujące powierzchnię 
księżyca, mikroskopijne zbliżenia, ujęcia 
podwodne czy wykonane za pomocą promieni 
rentgenowskich40.

J. Golcz zaprezentowała trzy fotografie 
wykonane metodą Lumiere, wykorzystującą 
potrójne czujniki i filtr. Największą atrakcją 
były projekcje rentgenowskie i kino, w którym 
J. Golcz każdego popołudnia pokazywała różne 
filmy. W repertuarze były również produkcje 
przeznaczone dla najmłodszej publiczności41. 
Ekspozycja była wciąż uzupełniana; np. 
8 portretami tej samej osoby w wykonaniu 
różnych fotografów42, zdjęciami wycieczki 
i polowania w Afryce43 czy 480 zdjęciami z 
podróży do Szwajcarii w 1899 r. Dodatkowo 
dr  F.  Neugebauer zaprezentował album 
z 360  zdjęciami z podróży parostatkiem 

Aktorė Salomėja Krušelnicka (1873–1952).
Aktorka Salomea Kruszelnicka (1873–1952).
Encyklopedia teatru polskiego
http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/41322/salomea-
kruszelnicka
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vienuolyno vaizdus), J.  Miečkovskis (už 
portretus dirbtinėje šviesoje)38.

Paroda buvo įspūdinga. Nors ji turėjo 
pasibaigti spalio 8 d., jos laikas buvo pratęstas 
du kartus, o trečią kartą dar savaitei laiką 
pratęsė Varšuvos generalgubernatorius39. 
Joje buvo demonstruojama įvairiausia foto 
ir vaizdo technika, naujausi atradimai, 
nuotraukose užfiksuoti ne tik portretai ar 
kraštovaizdis, bei ir mėnulio, mikroskopinė, 
povandeninė fotografija, nuotraukos, atliktos 
rentgeno būdu40.

J.  Golcz parodai pateikė tris Lumiero 
fotografijas, sukurtas jo atrastu trijų stiklų 
ir filtrų būdu. Didžiausią pasisekimą turėjo 
rentgeno spindulių demonstravimas bei J. 
Golcz kinematografas, kuriuo kiekvieną 
popietę transliuodavo įvairius filmus (buvo 
net laidos, skirtos vaikams41).

Parodos ekspozicija buvo nuolat papildoma: 
pvz. 8-ais portretais to paties asmens, kurį 
fotografavo skirtingi fotografai42, kelionės ir 
medžioklės Afrikoje vaizdais43, 480 vaizdų 
albumu iš 1899 m. kelionės į Šveicariją. Dr. 
Fr. Neugebaueris pristatė albumą iš 360-
ies nuotraukų, darytų momentiniu Kodak 
aparatu, keliaujant „Augusta Viktorija“ 
garlaiviu po Norvegiją ir Špicbergeno 
salyną44, su savo nuotraukomis dalyvavo ir 

Smuikininkas Paulius Kochanskis (1887–1934).
Skrzypek Paweł Kochański (1887-1934).

J. Golcz, po 1897
Biblioteka narodowa, F.84425/III
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Nežinomos mergaitės portretas. / Portret niezidentyfikowanej dziewczynki.
J. Golcz, ~1899

Biblioteka narodowa, F.119261/G



 39

Rašytojas Aleksandras Glovackis (Boleslavas Prusas) (1847–1912).
Pisarz Aleksander Głowacki (Bolesław Prus) (1847–1912).

J. Golcz, 1897. MNW, DI 134633
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Pianistas, poilitikas Ignacas Paderevskis (1860-1941).
Pianista, polityk Ignacy Jan Paderewski (1860-1941).
J. Golcz, 1899
MNW, DI 96200/43

„Augusta Wiktoria” po Norwegii i archipelagu 
Spitsbergen, wykonanymi za pomocą aparatu 
firmy Kodak44. W wystawie wziął udział 
również hrabia Benedykt Tyszkiewicz. 
Wystawie towarzyszył koncert grupy z 
Neapolu45.

Największym marzeniem J. Golcz było 
założenie szkoły fotografii dla kobiet. Aby 
wcielić je w życie, poświęciła dużo energii i 
wszystkie posiadane środki materialne. Szkołę 
udało się otworzyć około 1906 r. przy ulicy 
Foksal 15 w Warszawie46. Szkoła od 1908 r. 
mieściła się w obszernym lokalu w gmachu 
Teatru Wielkiego. Ponieważ były to czasy, 
kiedy na kobiety zakładające organizacje 
patrzono nieprzychylnie, poprosiła o pomoc 
księdza – fotografa Włodzimierza Kirchnera 
(1875-1970), który oficjalnie w środowisku 
warszawskim został ogłoszony założycielem 
szkoły47. Mimo, że J. Golcz krytykowała zdjęcia 
wykonane przez W. Kirchnera, widziała w nim 
utalentowanego fotografa.

Niestety, W.  Kirchner był nieudolnym 
pedagogiem i przedsiębiorcą. Z powodu jego 
niekompetencji J. Golcz szybko straciła cały 
majątek, sprzedała swą letnią willę i studio 
fotograficzne. Jadwiga Golcz wycofała się 
ze współpracy z Kirchnerem w 1910 r., a 
w 1913  r. szkoła została zamknięta. Choć 
funkcjonowała krótko, udało się w niej 
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grafas Benediktas Tiškevičius. Parodos metu 
koncertavo Neapolio dainininkų trupė45.

Didžiausia Jadvygos svajonė buvo įkurti 
fotografijos mokyklą moterims. Šiai svajonei 
įgyvendinti paaukojo visas savo jėgas ir 
santaupas. Mokykla įsikūrė apie 1906  m. 
Varšuvoje, Foksal g.  1546. Nuo 1908  m. 
mokykla veikė Didžiojo teatro patalpose. 
Kadangi tuo laikotarpiu į moteris, steigiančias 
organizacijas, buvo žiūrima nepalankiai, 
pagalbon pasikvietė kunigą, fotografą 
Vladimirą Kirchnerį (Włodzimierz Kirchner, 
1875–1970), kuris oficialiai Varšuvos aplinkai 
buvo pristatomas mokyklos steigėju47. V. 
Kirchnerio nuotraukas J.  Golč kritikavo, 
tačiau įžvelgė jame fotografo talentą.

Deja, Vladimiras buvo nevykęs pedagogas 
ir verslininkas: dėl jo nekompetentingų 
sprendimų Jadvyga neteko viso turto, pardavė 
vasaros vilą bei fotografijos ateljė, o 1910 m. 
atsitraukė nuo mokyklos veiklos. 1913 m. 
mokykla uždaryta, tačiau, kad ir per trumpą 
gyvavimo laiką, ji paruošė kelias dešimtis 
naujų fotografų, daugiausia moterų.

Fotograf ijos ateljė  J.   Golč pardavė 
bendradarbiams fotografams Vitoldui 
Dembinskiui (Witold Dębiński) ir Anatolijui 
Maslovskiui (Anatoliusz Masłowski), kurie 
savo signatūroje įrašydavo „Fot. W. Dębiński 

Dailininkas Ferdinandas Ruščicas (1870-1936).
Malarz Ferdynand Ruszczyc (1870-1936).

J. Golcz, ~1902
MNW, DI 59214/10
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Krokuvos priemiesčio gatvė, Varšuva. / Ulica Krakowskie Przedmieście, Warszawa.
Atvirukas / Pocztówka, fot. J. Golcz, ~ 1900
Biblioteka Narodowa, DŻS XII 8b/p.19/51
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Rašytojas Henrikas Senkevičius (1846–1916). / Pisarz Henryk Sienkiewicz (1846-1916).
Atvirukas / Pocztówka, fot. J. Golcz, iki / do 1905

Biblioteka narodowa, DŻS XII 8b/p.29/76
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J. Golč leistas mėnraštis „Światło“, 1898, Nr. 1

wyszkolić kilkudziesięciu nowych fotografów, 
w większości kobiety.

Studio fotograficzne J. Golcz sprzedała 
swoim współpracownikom  - Witoldowi 
Dębskiemu i Anatoliuszowi Masłowskiemu. 
Uwzględnili oni poprzednią właścicielkę w 
swoim podpisie: „Fot. W. Dębski i A. Masłowski 
dawniej J.  Golcz hotel Bristol Warszawa“. 
J. Golcz odsunęła się od życia towarzyskiego, 
około 1930 r. zamieszkała w Warszawie przy 
ulicy Brackiej 10. Tam też w 1936 r. zmarła 
samotna i zapomniana.

Dwa lata po śmierci J. Golcz A. Masłowski 
wspominał: „Niestety, niezmordowana praca, 
w którą Jadwiga Golcz włożyła tyle zapału i 
całą duszę, a także i cały swój majątek, nie 
przyniosła jej żadnych korzyści materialnych, 
natomiast sterała zdrowie. Brak zdolności 
handlowych, wielka jej dobroć i wiara w ludzi, 
a zapewne i zbytnia hojność w szafowaniu 
darami na cele społeczne sprawiły, że trzeba 
było i zakład, i przedsiębiorstwo handlowe 
zlikwidować“48.

Choć nie wiemy zbyt dużo o życiu 
pr ywatnym J.   Golcz do dziś  możemy 
podziwiać wiele jej prac. Dostępne online: w 
Polskim Towarzystwie Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości jest około 44 negatywów na szkle, 
na których znajdują się uwiecznione dzieła 
sztuki, zabytki francuskiego Montmorency 
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i  A.  Masłowski dawniej  J.  Golcz hotel 
Bristol Warszawa“ (Fot. V. Dembinskis ir 
A. Maslovskis, seniau J. Golč, viešbutis Bristol, 
Varšuva).

Jadvyga Golč pasitraukė iš visuomenės 
gyvenimo, apytiksliai 1930 m. apsigyveno 
Varšuvoje, Bratska g. 10, kur 1936 m. mirė 
vieniša ir visų pamiršta.

Prabėgus dvejiems metams po J.  Golč 
mirties, A. Maslovskis prisiminimuose rašė: 
„Deja, nenuilstamas darbas, į kurį Jadvyga 
Golč įdėjo tiek entuziazmo ir visą sielą bei 
turtą, jai neatnešė materialinės naudos ir 
įtakojo sveikatą. Verslo įgūdžių stokos, per 
didelio jos gerumo bei pasitikėjimo žmonėmis, 
taip pat ir pernelyg didelio socialinio dosnumo 
pasekmė buvo ta, kad turėjo parduoti tiek 
prekybos įmonę, tiek ateljė“48.

Nors žinių apie fotografės gyvenimą labai 
nedaug, tačiau išliko daugybė J. Golč darbų. 
Internete pasiekiami: Lenkijos istorinių 
paminklų globos draugijoje (Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości) yra apie 
44  fotografės stiklo negatyvai, kuriuose 
užf iksuot i  meno kūriniai ,  paminklai 
Prancūzijos Montmorency bei Paryžiaus 
kapinėse49; Lenkijos Nacionalinio muziejaus 
skaitmeniniame archyve pateikti 27 fotografės 
darbai50; Lenkijos Fotografijos istorijos 
muziejuje – 10 J. Golč darytų nuotraukų51; 

V. Dembskio ir A. Maslovskio fotoateljė
fotokortelės nugarėlė.

Odwrotna strona kartki fotograficznej studia
W. Dębskiego i A. Masłowskiego.

Žamaičių vyskupystės muziejus / Muzeum Biskupstwa 
Żmudzkiego, GEK 1982

V. Dembskio ir A. Maslovskio fotoateljė spaudas.
Sygnatura studia W. Dębskiego i A. Masłowskiego.
„FOT. W. DĘBSKI i A. MASŁOWSKI DAWNIEJ J. 

GOLCZ HOTEL BRISTOL WARSZAWA“
KM, IF 7102
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Dailininkai Vladislovas Jasinskis, 
Kazimieras Pulaskis, Zigmantas 

Rozvadovskis, Juozapas 
Ryškevičius ir Česlovas Tanskis 

tapo Vaitiekaus Kossako (1856-
1942)  panoramą – Napoleono 

mūšį prie piramidžių.

Malarze: Władysław Jasiński, 
Kazimierz Pułaski, Zygmunt 

Rozwadowski, Józef Ryszkiewicz 
przy pracy nad panoramą 

Wojciecha Kossaka „Bitwa pod 
Piramidami”.

J. Golcz, Warszawa, 1900
Tygodnik illustrowany, 1900, 

Nr. 50, p. / s. 982
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Pirmosios Varšuvoje medžiotojų parodos atidarymas. / Otwarcie pierwszej Wystawy Łowieckiej.
Golcz i Szalay, 1899. Lowiec polski, 1899-08-15, Nr. 6, p. / s. 1
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Pirmoji medžioklės paroda Varšuvoje. Grafo Tomo 
Zamoyskio Afrikos trofėjų salė.
Pierwsza wystawa myśliwska w Warszawie. Sala trofeów 
afrykańskich harbia Tomasza Zamoyskiego.
J. Golcz i Szalay.
Łowiec Polski, 1899, Nr. 6, p. / s. 9

Pirmoji medžioklės paroda Varšuvoje.
Pierwsza wystawa myśliwska w Warszawie.
J. Golcz i Szalay.
Łowiec Polski, 1899, Nr. 6, p. / s. 8

i cmentarza paryskiego49. W archiwum 
cyfrowym Polskiego Muzeum Narodowego 
znajdują się 27 prace50, w Muzeum Polskiej 
Historii Fotografii – 10 zdjęć51, w Polskiej 
Bibliotece Narodowej – 43 zdjęćia52, w muzeum 
im. Marii Konopnickiej – 353, w Muzeum w 
Kretyndze – 2, w innych litewskich muzeach – 
jeszcze 2 zdjęcia Jadwigi Golz54. Wiele zdjęć jej 
autorstwa możemy znaleźć na aukcjach oraz w 
internetowych antykwariatach.

W Muzeum Narodowe w Warszawie jest 
aparat fotograficzny mieszkowy z plakietką 
„Jadwiga Golcz Varsovie”55.

Jadwiga Golcz miała wielki wkład w 
rozwój publicystyki poświęconej fotografii 
oraz jej popularyzacji, zrzeszania amatorów 
i profesjonalistów56. Była jedną z osób dzięki 
którym amatorski ruch fotograficzny zaczął 
nabierać form organizacyjnych. Skromna, 
nie szukająca rozgłosu, pozostająca w cieniu 
swych inicjatyw Jadwiga Golcz stała się jedną 
z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych 
postaci w historii polskiej fotografii57.
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Lenkijos Nacionalinėje bibliotekoje  – 
43 nuotraukos52; Marijos Konopnickos 
muziejuje   – 3 53,  Kret ingos muziejaus 
ikonografijos rinkinyje – 2; kituose Lietuvos 
muziejuose  – dar 2  J.  Golč nuotraukos54. 
Peržvelgdami internetinius antikvariatus ar 
aukcionus, taip pat randame labai daug šios 
fotografės darytų nuotraukų.

Varšuvos nacionaliniame muziejuje yra 
dumplinis foto apartas su užrašu „Jadwiga 
Golcz Varsovie“55.

Jadvygos Golč veikla buvo didžiulis 
indėlis į fotografinės literatūros užgimimą, 
fotografijos populiarinimą, fotografų mėgėjų 
ir profesionalų suvienijimą56.  Viena iš 
profesionalios organizuotos fotografijos 
Varšuvoje pradininkių buvo Jadvyga Golč – 
kukli, nesiekianti viešumo, liekanti savo 
iniciatyvų šešėlyje, įstabi ir nepaprastai 
nusipelniusi Lenkijos fotografijai asmenybė57.

Žemės ūkio kredito bendrovės patalpos Varšuvoje.
Biuro Towarzystwa Kredytów Rolniczych w Warszawie.

J. Golcz, 1900. Tygodnik illustrowany, 1900, Nr. 23, p. / s. 2
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Zakopanės stiliaus pianinas.
Pianino w stylu zakopiańskim. 

J. Golcz, ~1901
MNW, DI 128642
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Golcz Jadwiga (1865–1936), warszawska fotografka wykształcona w Wiedniu, Paryżu i Berlinie, 
prowadząca od połowy lat 90. XIX w. własny zakład fotograficzny - najpierw w pałacu 
Tarnowskich przy Krakowskim Przedmieściu 42, potem na ul. Erywańskiej, wreszcie w hotelu 
Bristol. Wykonywała portrety i zdjęcia plenerowe oraz reprodukcje dzieł sztuki. Publikowała 
w Tygodniku llustrowanym, Biesiadzie Literackiej i Wędrowcu. Była inicjatorką pierwszego 
konkursu fotografii zawodowej i amatorskiej ogłoszonego w 1900 r. przez Tygodnik llustrowany. 
Wraz ze Stanislawem Szalayem prowadziła sklep fotograficzny i poradnię dla amatorów fotografii. 
Jedna z założycieli warszawskiej Kasy Przezorności i Pomocy dla Fotografów i Warszawskiego 
Towarzystwa Fotograficznego. Pomysłodawczyni założenia pisma fotograficznego Światło oraz, 
wspólnie z Włodzimierzem Kirchnerem, pierwszej w Warszawie szkoły fotograficznej.

Golč Jadvyga (1865–1936), Varšuvos fotografė, mokėsi Vienoje, Paryžiuje ir Berlyne. Nuo XIX a. 
9-tojo deš. antros pusės turėjusi nuosavą foto ateljė pirmiausia Tarnovskių rūmuose Krokuvos 
priemiesčio g. 42, vėliau Eryvanska g., galiausiai Bristolio viešbutyje. Darė portretines ir 
urbanistines nuotraukas bei meno darbų reprodukcijas, kurias publikavo „Iliustruotame 
savaitraštyje“, „Literatų puotoje“, „Klajūne“. Inicijavo pirmąjį fotografų mėgėjų ir profesionalų 
konkursą, 1900 m. paskelbtą „Iliustruotame savaitraštyje“. Kartu su Stanislovu Šalajum turėjo foto 
prekių krautuvę, kurioje konsultuodavo besidominčius. Viena iš Varšuvos Fotografų palaikymo 
kasos bei Varšuvos Fotografijos draugijos įkūrėjų. Inicijavo fotografijos leidinio „Šviesa“ leidybą. 
Kartu su Vladimiru Kirchneriu Varšuvoje įkūrė fotografijos mokyklą.
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