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Mieczysław Cybulski urodził się w 1933 roku w Oktawinie.
Wiele osób zajmujących się fotografią zna Mieczysława Cybulskiego jako „Prezesa”.  Mało kto 
wie, że ma On  olbrzymie zasługi w działaniach ruchu niepodległościowego. Został wyróżniony 
wieloma odznaczeniami wojennymi za czynny udział w Narodowych Siłach Zbrojnych oraz 
Polskiej Organizacji Podziemnej "Wyzwolenie" w latach 1946-1955. Posiada stopień 
podpułkownika, pseudonim „OSTRY”. Za swoją działalność został odznaczony:  Krzyżem za 
Wolność i Niepodległość, Medalem za Wolność i Niepodległość, Krzyżem Więźnia Politycznego, 
Krzyżem Walki o Niepodległość, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Niezłomnych oraz Komandorią Pojednania Narodów.

Na zdjęciu młody Mietek.



Skoncentrujmy się jednak na działalności fotograficznej Mieczysława Cybulskiego, który swoje 
pierwsze zdjęcie wykonał w 1945 roku. I tak to się zaczęło i trwa do dzisiaj.



Rozpoczął swoją działalność twórczą w 1953r. w Polskim Towarzystwie Fotograficznym w 

Warszawie. Był uczniem artystów fotografików i teoretyków sztuki fotograficznej: Mariana Szulca, 

Witolda Dederki, Jana Sunderlanda i Zbigniewa Dłubaka. W roku 1970 otrzymał dyplom wyższego

wykształcenia w dziedzinie filmu i fotografii. Jest operatorem filmowym, fotografikiem oraz 

instruktorem fotografii i filmu kategorii "specjalnej" nadanej przez Ministra Kultury i Sztuki.

Pracował jako instruktor fotografii.

Oprócz wyżej wymienionych, zajmował również wiele funkcji w innych organizacjach 

fotograficznych i filmowych: prezesa Klubu Fotograficzno–Filmowego "Kontury", 

przewodniczącego Klubu Instruktorów Fotografii i Filmu. Był założycielem grupy twórczej 

"FAKT".

W latach 1978-1996 był członkiem rzeczywistym i honorowym Związku Polskich Artystów 

Fotografików,  gdzie pełnił przez 12 lat funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego. W 1996r. wystąpił 

na znak protestu z ZPAF.

Zainicjował powołanie przez Ministra Kultury i Sztuki, Wyższego Studium Fotografii w 

Warszawie, którego ukończenie zostało uznane za wyższe wykształcenie w dziedzinie fotografii po 

raz pierwszy w Polsce.



Był i jest nadal wykładowcą w Studium Form Fotograficznych, Wyższym Studium Fotografii i 

Obrazowania oraz na kursach kwalifikacyjnych. Od kilkunastu lat jest Jurorem konkursów 

fotograficznych zarówno krajowych jak i międzynarodowych oraz rzeczoznawcą do spraw 

fotografii powołanym przez Ministra Kultury i Sztuki. Kapituła Fotoklubu RP nadała 

Mieczysławowi Cybulskiemu godność członka honorowego - zasłużonego dla fotografii polskiej. 

Otrzymał również złoty medal „ZASŁUŻONY DLA FOTOGRAFII POLSKIEJ”.

Mieczysław Cybulski na planie filmowym w roli opratora.



Brał udział w wielu wystawach fotograficznych w kraju i za granicą. Jest autorem wystaw 

indywidualnych takich jak: "Barwografia l", "Zbliżenia", "Barwa i obraz", "Perspektywa widzenia",

"Warszawki Wrzesień", "Plamy błękitu cz. l". Był także autorem wystaw fotograficznych na 

zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych eksponowanych w wielu krajach. Autor działań i 

akcji pozagaleryjnych m.in. "Polskie dziewczyny", „Portret dla Ewy", "Spojrzenie dziecka", 

"Koncerty", "Odkrywanie", "Portret Warszawiaków", "Jeden dzień Warszawy", "Portret 

Warszawianki", "Fotografia dla Przyszłości", "Jeden dzień z życia Warszawy",  "Portret Rodzinny 

Warszawiaków" i innych. Jest założycielem  Fundacji „Fotografia dla Przyszłości”. 

W 1995r. zakłada Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców i jest jego 

Prezesem do chwili obecnej. Jest również Sekretarzem Kapituły FRP.

W kręgu Jego zainteresowań fotografią artystyczną są takie dziedziny jak:  holografia, fotografia 

3D, fotografia na podłożach trwałych „fotoceramika”.

W ciągu tych wielu lat pracy twórczej fotografował praktycznie wszystko.

Ostatnio tematyka prac Mieczysława Cybulskiego to akt, portret w krajobrazie, krajobraz i inne.

Poniżej prezentuję prace Mieczysława Cybulskiego, aby uświadomić młodym ludziom, nie tylko 

wiekiem, ale i stażem fotograficznym, że Mietek Cybulski to nie tylko „Prezes”, ale również twórca

z olbrzymim dorobkiem fotograficznym, który nie spoczął na laurach, ale nadal jest aktywny 

artystycznie.
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Fotografia mody lata siedemdziesiąte XXw.
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