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Wstęp do inwentarza zespołu: 

Kolekcja Piotra Dylika 

 

 

I Charakterystyka twórcy zespołu 

Piotr Dylik urodził się w 1950 roku. Fotografią i filmem zainteresował się w okresie studiów 

prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1977-1981 był 

członkiem klubu filmowego OMAK działającego przy Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie, następnie, do 1988 roku, pracowni filmowej uczelnianego Ośrodka Dydaktyki 

AGH. Pod wpływem wydarzeń w kraju przełomu lat 70. i 80 zaczął fotografować otaczającą 

go rzeczywistość. Stał się twórcą fotografii socjologicznej, ukazującej bez realia codziennego 

życia w ostatniej dekadzie PRL oraz w pierwszych latach transformacji. Piotr Dylik 

fotografował także pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Jego prace z tego okresu były 

prezentowane na wielu wystawach. W latach 90. fotograf współpracował z redakcją 

miesięcznika katolickiego “List”. Mieszka i pracuje w Oświęcimiu. 

 

II Dzieje zespołu 

Piotr Dylik przekazał Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA kopie cyfrowe swoich zdjęć w 

2010 oraz w 2016 roku. Pierwsza część kolekcji została opracowana w 2013 roku; druga - w 

2017 roku. 

 

III Charakterystyka archiwalna zespołu 

Tytuł: Kolekcja Piotra Dylika 

Granice chronologiczne: 1978 - 2005 

Granice terytorialne: Polska Rzeczpospolita Ludowa 

Rozmiar: 22 j.a. 

IV Zawartość zespołu/zbioru 

Kolekcja zawiera 965 fotografii. Dokumentują one (chronologicznie): 

- lata 70.: wizytę w Krakowie papieża Jana Pawła II podczas jego I pielgrzymki do Polski w 

1979 roku, a także handel uliczny na Kazimierzu, 

- 1980: sceny uliczne w Krakowie, m. in. przechodniów czytających plakat dotyczący 10. 

rocznicy Grudnia 1970, ulotkę z informacją o mszy świętej w intencji Johna Lennona w 

kościele w Przegorzałach, procesję Bożego Ciała, witryny sklepowe, niezależną manifestację 

na Rynku Głównym, opozycyjne plakaty, ulotki i hasła na murach; fotografie wykonane w 

Bielsku-Białej, 

- 1981: krakowskie sceny uliczne: napisy na murach, plakaty, przechodniów, kolejki w 

sklepach, podwórka, handel uliczny, dzieci. Zdjęcia dokumentują również strajk studentów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Novum, strajk okupacyjny w Pałacu Prasy przy 

ulicy Wielopole, strajk studentów w Akademii Górniczo-Hutniczej w lutym, niezależną 

demonstrację przed Grobem Nieznanego Żołnierza 11. listopada, wizytę Czesława Miłosza w 

Krakowie, niezależną demonstrację 25.05. w intencji uwolnienia więźniów politycznych, 

"Biały marsz" i "Białą msza" 17 maja w Krakowie, w solidarności z papieżem Janem Pawłem 
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II po zamachu na jego życie.  

- 1982: Kraków, w tym: powódź w dzielnicy Prądnik Czerwony, procesję z okazji Święta 

Bożego Ciała na Rynku Głównym, procesję Św. Stanisława na Skałce; zdjęcia dokumentujące 

Drogę Krzyżową mężczyzn w Kalwarii Zebrzydowskiej, sceny uliczne i przechodniów, kadry 

z transmisji telewizyjnej meczu Polska-ZSRR na mistrzostwach świata w piłce nożnej w 

Hiszpanii oraz dokumentację stanu wojennego w Krakowie (oddziały ZOMO grupujące się na 

ulicach). 

- 1983: demonstrację pod kościołem Arka Pana w Nowej Hucie 31.08.1983, napisy na 

krakowskich murach, II pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski (wizyty w Krakowie 

oraz w Częstochowie). 

- 1984: IV Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę, demonstrację pod Wawelem, 

wzywającą do bojkotu wyborów do rad narodowych (17.06.1984), mszę świętą za ojczyznę w 

kościele Św. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach, wizytę Lecha Wałęsa w kościele Św. 

Brygidy w Gdańsku. 

- 1985: aktorów krakowskiego Teatru Starego: Annę Polony i Jana Frycza w kościele oo. 

Karmelitów, księdza Kazimierza Jancarza i Annę Walentynowicz. Ponadto znajdują się tu 

zdjęcia dokumentujące krakowskie sceny uliczne: napisy na murach, blokowiska, cmentarz 

żydowski w dzielnicy Kazimierz. 

- 1986: pielgrzymkę na Jasną Górę członków dominikańskiego duszpasterstwa 

akademickiego "Beczka", pochód pierwszomajowy w Katowicach, dekoracje 

pierwszomajowe w Bielsku-Białej, krakowską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. 

- 1987: krakowską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, III pielgrzymkę papieża Jana Pawła II 

do Polski (Kraków, Gdańsk, Gdynia, Warszawa), remont pomnika Włodzimierza Lenina w 

krakowskiej Nowej Hucie. 

- 1988: remont pomnika Włodzimierza Lenina w Nowej Hucie, krakowskie miasteczko 

studenckie podczas strajku studentów, dekorację upamiętniająca 70. rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości na Rynku Głównym w Krakowie, demonstrację pod konsulatem 

ZSRR w Krakowie, napisy na murach w Oświęcimiu i Krakowie, sceny uliczne; zdjęcia ze 

strajku okupacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w wyrazie solidarności z robotnikami 

strajkującymi w Hucie im. Lenina. 

- 1989: kampanię przed wyborami parlamentarnymi (Bielsko-Biała, Kraków, Warszawa), 

głodówkę protestacyjna członków Ruchu Wolność i Pokój pod gmachem Sejmu w 

Warszawie, spotkanie anarchistów na krakowskim Rynku Głównym, protest przeciwko 

krwawemu stłumieniu manifestacji studentów na placu Tian'anmen w Pekinie, demonstrację 

NZS pod konsulatem ZSRR w Krakowie. Ponadto zdjęcia dokumentują sceny uliczne i napisy 

na murach w Krakowie, Bielsku-Białej, Kołobrzegu. 

- lata 80.: siedzibę NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska, siedzibę redakcji „Gazety 

Wyborczej”, zdjęcia ukazujące sceny uliczne i opozycyjne napisy na murach, portrety 

przedstawiające fotografa wykonane w jego domu w Oświęcimiu, fotografię Kopalni Węgla 

Kamiennego "Piast" w Bieruniu. 

- lata 90.: sceny uliczne w Krakowie w okresie transformacji ustrojowej i ekonomicznej. 

Kadry dokumentują handel uliczny, pierwsze billboardy i hasła reklamowe w przestrzeni 

publicznej, punkty usługowe prywatnych przedsiębiorców, kampanię przed wyborami 

prezydenckimi w 1995 roku, powódź w Krakowie w 1997 roku oraz scenki uliczne w tym 

mieście. 

- 1990: Kraków, Bielsko-Biała, Oświęcim i Warszawa. Fotografie przedstawiają różne oblicza 

polskiej transformacji, między innymi: kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi w 

1990 roku, drobny handel uliczny, zmianę nazwy ulic, peerelowskie hasła propagandowe w 
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przestrzeni miejskiej, demonstrację przeciwników zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych, 

żydowski cmentarz Remuh w Krakowie, podwórka i ruiny kamienic.  

- 1991: Kraków, w tym: targ, sceny uliczne, przechodniów, kampanię wyborczą przed 

wyborami do Sejmu i Senatu. Zdjęcia dokumentują również wizytę Jana Pawła II w Szpitalu 

Dziecięcym w Prokocimiu podczas IV pielgrzymki papieża do Polski. 

- 1992: sceny uliczne w Krakowie oraz w Warszawie - przechodniów, napisy na murach, 

żebraków, handel uliczny. 

- 1993: Kraków, w tym: mszę świętą dla osadzonych w areszcie przy ulicy Montelupich, 

spotkanie duszpasterskie prowadzone przez Dominikanów 

- 1999: wizytę Jana Pawła II w Krakowie 16.06.1999, która miała miejsce podczas VII 

pielgrzymki papieża do Polski oraz sceny uliczne i zdjęcia reklam w przestrzeni miejskiej. 

- 2003: reklamy na ulicach Krakowa. 

- 2004: manifestację poparcia dla ukraińskiej Pomarańczowej Rewolucji, która odbyła się 

23.11.2004 na Rynku Głównym w Krakowie. Fotografie przedstawiają również pogrzeb poety 

Czesława Miłosza na Skałce 24.08.2004. 

- 2005: żałobę i uroczystości upamiętniające, jakie odbywały się w Krakowie w kwietniu, po 

śmierci papieża Jana Pawła II. 

 
 

 

V Metody porządkowania 

Kolekcja została podzielona na 22 jednostki archiwalne pod względem chronologicznym. 

 

Bibliografia 
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INWENTARZ 

 

Sygnatura 

jednostki 

archiwalnej 

Tytuł Daty Opis zewnętrzny 
Sygnatury 

dawne 
Uwagi 

0001 Fotografie z 1980 roku  1980  Ogółem fotografii: 

38   

  

0002 Fotografie z 1981 roku  1981  Ogółem fotografii: 

142   

  

0003 Fotografie z 1982 roku  1982  Ogółem fotografii: 

58  

 

  

0004 Fotografie z 1983 roku  1983  Ogółem fotografii: 

30   

  

0005 Fotografie z 1984 roku  1984  Ogółem fotografii: 

32   

  

0006 Fotografie z 1985 roku  1985  Ogółem fotografii: 

21   

  

0007 Fotografie z 1986 roku  1986  Ogółem fotografii: 

12   

  

0008 Fotografie z 1987 roku  1987  Ogółem fotografii: 

38  

  

  

0009 Fotografie z 1988 roku  1988  Ogółem fotografii: 

16   

  

0010 Fotografie z 1989 roku  1989  Ogółem fotografii: 

121  

 

  

0011 Fotografie z lat 80.  1980 - 1989  Ogółem fotografii: 

85   

  

0012 Fotografie z lat 90.  1990 - 1999  Ogółem fotografii: 

123   

  

0013 Fotografie z lat 70.  1978 - 1979  Ogółem fotografii: 

7  

  

  

0014 Fotografie z 1990 roku  1990  Ogółem fotografii: 

35  

 

  

0015 Fotografie z 1991 roku  1991  Ogółem fotografii: 

31  
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0016 Fotografie z 1992 roku  1992  Ogółem fotografii: 

12  

  

  

0017 Fotografie z 1993 roku  1993  Ogółem fotografii: 

8   

  

0018 Fotografie z 1999 roku  1999  Ogółem fotografii: 

14   

  

0019 Fotografie z 2001 roku  2001  Ogółem fotografii: 

2  

  

0020 Fotografie z 2003 roku  2003  Ogółem fotografii: 

4   

  

0021 Fotografie z 2004 roku  2004  Ogółem fotografii: 

51  

  

  

0022 Fotografie z 2005 roku  2005  Ogółem fotografii: 

90  

  

  

 


