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Aleksander Jałosiński, dla znajomych Olek, urodził się w 1931 roku. Pierwszy swój aparat 
otrzymał od ojca w 1943r., a był to mały Voigtlander Bessa formatu 6x4,5. W tym samym 
roku wywołał swoje pierwsze zdjęcie w talerzu od zupy. Co było na tym pierwszym zdjęciu 
nie pamiętał, ale następnie zrobił sobie autoportret, fotografował koleżanki i oczywiście 
swoją dziewczynę. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, dziennikarstwo 
fotograficzne zaczął uprawiać pod koniec 1957 roku. Pracował w kilku warszawskich 
redakcjach - chronologicznie wyglądałoby to tak: Express Wieczorny, miesięcznik Polska, 
Sztandar Młodych, Kultura, Przegląd Techniczny, Kobieta i Życie, Szpilki, Polityka, 
Rzeczpospolita, Przegląd Tygodniowy, Teatr, Wiadomości Kulturalne, Nowa Europa, Prawo i 
Gospodarka. Był laureatem kilku nagród w konkursach ogólnopolskich, w 1978 roku, 
kustosz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Urszula Czartoryska, przedstawiała jego 
zdjęcia i styl pracy reporterskiej w Arles, we Francji, na międzynarodowym sympozjum 
fotografów. Wystawiał swoje zdjęcia na międzynarodowym kongresie socjologicznym w 



Madrycie i w Nowym Jorku dla Polonii nowojorskiej. Brał udział w kilku wystawach 
krajowych. Raczej unikał wystaw. Uważał, że reporterskie zdjęcia najlepiej się prezentują 
na łamach gazety lub czasopisma i tam jest ich miejsce.
Aleksander Jałosiński kontynuował linię, którą wyznaczyli wielcy fotografowie - reporterzy 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych, by wymienić dwa szczególnie ważne nazwiska - 
Eugene W. Smith i Cartier-Bresson. Podobnie jak niektórzy z nich pracując na zlecenia, 
umiał znaleźć osobistą formę wyrazu. Tworzył esej fotograficzny, który - oparty na 
rzeczywistości - zawiera także jej osobiste, nacechowane indywidualizmem widzenie. 
Zdjęcia Jałosińskiego łączą odnotowanie faktu i jego interpretację, kondensują je. To 
działanie odbywało się w sposób wyważony - autor nie przeciągał go ani na ciepłą stronę 
emocji, ani chłodną - intelektu. Zdjęcie-esej zawiera w jakiejś mierze - wszystko. 
Określenie "wszystko" oznacza tu myślenie o fotografowaniu w sposób realistyczny. 
Jałosiński mówi: „Istotą fotografowania w prasie jest wielki realizm”. Sam starał się 
ukształtować to realistyczne widzenie. Podróże po kraju nazywał "wielką szkołą 
realizmu". Nagromadził, przez długie lata, pewien kapitał wiedzy o Polsce i być może 
wykształcił sposób jej widzenia, w którym trzeźwe myślenie i refleksja, czasem humor, 
stapiają się ze sobą, mieszają. Cechy te w najwyższym stopniu występują w zdjęciach 
pojedynczych. W tym trudnym gatunku ujawniają się największe, najcenniejsze cechy 
fotografii Jałosińskiego - umiejętność kondensowania znaczeń, skrótowego wyrażania 
uczuć i myśli, tworzenie eseju wizualnego.
Właśnie zdjęcia pojedyncze stanowią ukoronowanie wysiłku zawodowego tego fotografa, 
trzeba je jednak rozpatrywać w kontekście określonego czasu i miejsca. Pierwszą fazą było
obcowanie z tekstami-maszynopisami publicystów, naukowców, pisarzy. Charakter tych 
tekstów wykluczał ilustrację w postaci fotoreportażu wielozdjęciowego - zmuszał 
fotoreportera do posłużenia się jednym zdjęciem. Jałosiński nasycał je znaczeniem w 
stopniu, którego nie osiągnął potem żaden z jego następców. Oni ilustrowali - on dawał 
jednoobrazowy komentarz. Różne to były rodzaje odniesień - czasem zdjęcie było 
dopełnieniem, czasem polemiką z tekstem czy felietonem na jego temat, swoistym 
"tekstem w tekście", częściowo od niego niezależnym. Obraz i tekst wspierały się 
nawzajem, dodawały sobie sił, tworzyły najmocniejszą, trzecią jakość.
W przebiegu drogi zawodowej, która dla Jałosińskiego była bezustannym poszukiwaniem 
miejsc, w których ceni się i rozumie fotografię, wieloletni związek z tygodnikiem 
"KULTURA" był najważniejszy, tak jak równie ważne były tytuły gazet, tygodników, 
miesięczników, z którymi pracował: Sztandar Młodych, miesięcznik Polska, Przegląd 
Techniczny, Kobieta i Życie, Szpilki, Rzeczpospolita, Perspektywy, Polityka, Przegląd 
Tygodniowy, Teatr, Wiadomości Kulturalne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka, Polska 
Agencja Fotografów "FORUM". Konieczność i chęć systematycznego ujmowania tematu 
zmusza do dogłębnej jego znajomości i intensywnego o nim myślenia. Jałosiński stale 
gromadzi kapitał wiedzy o tym, ci widzi, co fotografuje. Gromadzi go zachłannie. Zdjęcia 
nie są dlań dokumentem chwili, ale wieczności. Aktualność zawarta w zdjęciach nie 
starzeje się; czas, który zmienia wszystko, nie jest w stanie naruszyć istoty problemów. 
Są one ciągle żywe - dla wciąż nowych pokoleń. Jeśli obrazy poruszają w świadomości 
głębsze warstwy, jeśli są w stanie wyzwalać wciąż nowe skojarzenia, mogą pobudzać 
odbiorcę, nawet wtedy, gdy należy on już do następnego pokolenia. "Nośniki myśli, jej 
przekazy mogą mieć trwały charakter” - mówił Jałosiński - ja je pokazuję na nowo, 
powtarzam. Pracuję dziś dla następnego pokolenia. Poczucie, iż to co się robi ma trwałą 



wartość, chroniło Jałosińskiego przed typową frustracją fotoreporterów, narzekających na 
to, że ambitne materiały o charakterze publicystycznym przeciskają się na łamy z 
ogromnym trudem. Nawet jeśli fotografia nie będzie szybko (lub w ogóle) publikowana, 
ma trwałą wartość jako nośnik myśli. Stoicka postawa wyrażająca się w sformułowaniu: 
„Między tym, co się robi, a tym co jest możliwe do pokazania w druku, jest 
zawsze margines czekania”, umożliwiało Jałosińskiemu pracę z nie zmienioną 
intensywnością, w sposób niezależny od niekorzystnych zjawisk w polskim reportażu 
fotograficznym, czy w ogóle polskiej fotografii prasowej. On po prostu stale wzbogacał 
archiwum, które zawiera dziś wiele tysięcy klatek negatywowych. Traktował swoje zajęcie 
jako zawód życia, utożsamiał się z nim całkowicie. Nie zniechęcony, nie zmęczony 
psychicznie mimo poczucia niedocenienia pozostaje fenomenem polskiego fotoreportażu. 
Wielu znało Olka jako fotoreportera, ale nie zapominajmy o tym, że był on również 
wychowawcą i nauczycielem kolejnych pokoleń fotografów prasowych i nie tylko. Olek miał
świetny kontakt z młodzieżą. Na plenerach i warsztatach zawsze chętnie prezentował 
swoje prace i zdradzał tajniki rzemiosła ubarwiając fakty różnymi anegdotami. Na tego 
typu imprezach żadne pytanie skierowane do „mistrza” nie pozostawało bez odpowiedzi. 
Był perfekcjonistą w każdym calu, począwszy od zdjęć, które robił, a skończywszy na 
katalogowaniu swoich setek tysięcy (analogowych) negatywów.

Poniżej prezentuję wybór zdjęć z bogatego dorobku Aleksandra Jałosińskiego, 
dla starszego pokolenia w celu przypomnienia, a dla młodszego w celach 
dydaktycznych.  
































