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DWIE DEKADY – ZAMOŚĆ W LATACH 
1960–1980
ZAMOŚĆ OF 60S–80S OF THE LAST CENTURY IN PHOTOGRAPHY 
OF STANISŁAW ORŁOWSKI

W ramach konferencji naukowej „Przestrzeń kul-
turowa Zamościa: urbanistyka, architektura, kra-
jobraz, życie miasta”, zorganizowanej w dniu 
15.06.2015 r. przez Komisję Urbanistyki i Architek-
tury PAN Oddział w Krakowie i Urząd Miasta Za-
mościa, jako imprezę towarzyszącą otwarto ciekawą 
wystawę fotografii autorstwa Stanisława Orłowskie-
go Dwie dekady – Zamość w latach 1960 –1980. 

Na około trzydziestu czarno-białych fotogra-
fiach zaprezentowano życie toczące się na ulicz-
kach Starego Miasta, jego mieszkańców, fragmen-
ty architektury, atmosferę tamtego Zamościa. Często 
niezbyt eleganckiego, z zaniedbanymi kamieniczka-
mi i przypadkową zabudową dziedzińców, ale mia-
sta wypełnionego mieszkańcami związanymi ze sta-
rą zabudową i spełniającego centrum administracyj-
ne, handlowe i kulturalne. Ten krajobraz kulturowy 
tamtego Zamościa, zapisany na kliszy fotograficznej 
i pokazany na wystawie w hallu zamojskiego ratu-
sza, był ciekawym uzupełnieniem referatów i wystą-
pień wygłoszonych podczas konferencji, współgra-
jącym z ich tematyką.

About 30 black-and-white photographs present-
ed life go by on the streets of the old town, its in-
habitants, fragments of architecture, atmosphere of 
city Zamość. Often inelegant, the neglected houses 
and the courtyards of random buildings, but the city 
filled with locals associated with old buildings and 
meeting the administrative, commercial and  cultural. 

The cultural landscape of that Zamość, recorded 
on photographic film and shown at the exhibition in 
the hall in Zamość Town Hall, was an interesting ad-
dition to lectures and presentations delivered at the 
conference.
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1. „Ciekawa lektura”. 1960 Autor S. Orłowski
1. S. Orłowski. 1960. An interesting reading

2. „Po wodę” 1964, Autor S. Orłowski
2. S. Orłowski, 1964. Going for water
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3. „Rozmowa” 1966 Autor S. Orłowski
3. S. Orłowski, 1966. Conversation

4. „Drobny handel” 1975, Autor S. Orłowski
4. S. Orłowski, 1975. Small business


