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Urodził się 16 stycznia 1935 roku w Ostrzeszowie. W okresie okupacji niemieckiej mieszkał w Podzamczu i w Ostrzeszowie, skąd w 1944 roku wraz z matką został wywieziony
na przymusowe roboty do Bawarii. Po zakończeniu II wojny osiedlił się w Kępnie, gdzie
razem z żoną Krystyną i synem Zbigniewem mieszkał do końca życia. Ukończył Szkołę
Podstawową w Kępnie (1949), Korespondencyjne Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
(1954) i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
(1959–1965), uzyskując dyplom magistra w zakresie geografii ekonomicznej. W 1960
roku wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego. Od 1968 roku posiadał uprawnienia instruktorskie drugiej kategorii ds. fotografii amatorskiej, a w roku 1975 uzyskał pierwszą
kategorię instruktorską.
Miejsca pracy: Zakład Mleczarski w Kępnie (1953–1954), Rejonowe Kierownictwo
Robót Wodno-Melioracyjnych w Ostrowie Wlkp., Delegatura w Kępnie (1954–1955), Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wieruszowie (1956),
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kępnie (1959–1961), Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Kępnie (1961–1965), Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zakładach Sprzętu
Mechanicznego w Ostrowie Wlkp. (1965–1967), Ostrzeszowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Ostrzeszowie (1967–1973), Fabryka Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie (1973–1989).
Równolegle w latach 1967–1989 był zatrudniony jako instruktor fotografii w Wieruszowskim Domu Kultury, Powiatowym Domu Kultury w Ostrzeszowie i Ostrzeszowskim
Domu Kultury.
Swoje marzenia o malowaniu i rysowaniu zrealizował w fotografii, kupując w młodości używany aparat fotograficzny. Poszerzając swoją wiedzę o fotografii, szukał tematów w pięknie przyrody i egzystencji człowieka, a zainteresowanie sztuką skłoniło
go do przetwarzania zdjęć w tonorozdzielczych technikach szlachetnych, grafizacji,
reliefie, izohelii i konturowaniu. Pracując w szkolnictwie i w przemyśle, cały swój wolny
czas przeznaczył na edukację młodych fotografów, najpierw w kołach fotograficznych
przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kępnie i Zasadniczej Szkole Zawodowej
przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Ostrowie Wlkp., a później od roku 1967 w Klubie Fotograficznym KOMA w Wieruszowskim Domu Kultury i od roku 1969 w Klubie
Fotograficzno-Filmowym najpierw przy Powiatowym Domu Kultury w Ostrzeszowie,
a następnie Klubie Fotograficznym KADR w Ostrzeszowskim Domu Kultury. W latach
1962–1966 swoje zdjęcia i artykuły o fotografii amatorskiej publikował w „Głosie Wielkopolskim”, „Południowej Wielkopolsce” i innych czasopismach. Zmarł po kilkuletniej
chorobie w 1991 roku. Za swoją pracę otrzymał odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury (1978), Srebrny Krzyż Zasługi (1981), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), Złoty
Krzyż Zasługi (1986).
Zarówno on sam, jak i jego wychowankowie wystawiali swoje prace na prestiżowych wystawach i zdobyli wiele nagród na ważnych konkursach w Polsce i za granicą.
Największym jednak sukcesem Antoniego Bajerleina są wspomnienia znanych dzisiaj
fotografów, którzy swoją pasję fotografowania odkryli w klubowych ciemniach Wieruszowa i Ostrzeszowa.
Opracowano na podstawie:
– pracy licencjackiej Grzegorza Kosmali Antoni Bajerlein — fotografik, we wspomnieniach
przyjaciół i wychowanków, ASP, Poznań 1998;
– artykułu Krzysztofa Szymoniaka Autentyczni i światłoczuli…, „Ostrzeszowska Kronika
Regionalna” nr VII, Ostrzeszów 2014;
– zbiorów Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie;
– archiwum Wieruszowskiego Domu Kultury;
– materiałów z Archiwum Państwowego w Kaliszu;
– dokumentów prywatnych;
– Załącznika do wniosku o przeprowadzenie weryfikacji i przyznanie odpowiedniej kategorii
instruktorskiej, przesłanego do odpowiedniej Komisji Weryfikacyjnej Instruktorów Amatorów
Zespołów Artystycznych dla m. Poznania i woj. poznańskiego. Mgr. Antoni Bajerlein Kępno
– Rynek 14/m. 4, woj. poznańskie. Publikacje i materiały dotyczące działalności fotograficznej.
Zestawiono w czerwcu 1967 r. Komplet I.
Antoni Bajerlein, lata 80. XX w., fot. D. Wrzalski

Członkowie Klubu Fotograficznego KOMA, Wieruszów, 1972/73 r.

Uczniowie ZSZ nr 1 w Kępnie na plenerze w Byczynie, 1966/67 r., fot. 2x A. Bajerlein

II Seminarium Fotograficzne Ziemi Łódzkiej, Wieruszów, 1972 r., siedzi pierwszy z lewej Antoni Bajerlein
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A. Bajerlein i Cz. Bojszczak na wernisażu
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Antoni Bajerlein
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Antoni Bajerlein
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Antoni Bajerlein
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Antoni Bajerlein Fiat 126 p
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Antoni Bajerlein,
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Antoni Bajerlein (2x), Kępno, 1981 r.
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Kępno, 1981 r.

Antoni Bajerlein Już tłoczno, Kępno, 1981 r.
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Antoni Bajerlein Agora, konturowanie, Ostrzeszów, 1983 r.
Antoni Bajerlein Operacja II,
przedłużona ekspozycja,
Ostrzeszów, 1976 r.
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Antoni Bajerlein Parasolowy tłum,
grafizacja, Kępno, 1983 r.

Antoni Bajerlein Cmentarz,
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Antoni Bajerlein
Myśli nieokiełznane (fragmenty tekstów i artykułów)

Wystawy fotograficzne zorganizowane przez Antoniego Bajerleina
w latach 1961–1989

Uprawianie hobby ma różne motywacje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne: niekiedy stanowią one w odniesieniu do konkretnej osobowości splot tych czynników. Na ogół do zespołów fotograficznych preferujących ambitną
fotografię trafiają ludzie, którzy są na etapie końcowym fascynacji sprzętem i dziedziną fotografii rodzinno-towarzyskiej, a więc osoby, które zaczynają interesować się zagadnieniami wyrazowości i sfery kojarzeniowej w sensie realizacji
i odbioru obrazu fotograficznego. Dojście do tego stadium jest niekiedy długotrwałe i powodowane bywa znużeniem
i niedostrzeganiem sensu dotychczasowych poczynań, niekiedy nieuświadomioną potrzebą rozwijania i doskonalenia
własnych umiejętności i wzrostem samokrytycyzmu oraz dostrzeganiem faktu, że fotografia jest — wbrew powszechnym
opiniom — trudną sztuką syntezy, często do tej motywacji dochodzi jeszcze element „znalezienia się” w nowej sferze zainteresowań. Te główne pobudki oraz uświadomienie sobie, że mimo wszystko fotografia jest działaniem jednostkowym
w relacji człowiek–aparat–obiekt, które warto realizować zespołowo, chociażby z przyczyn praktycznych (możliwość rozwoju, baza techniczna) są bezpośrednim powodem jednania sympatyków fotoamatorskiego ruchu artystycznego.
(…) Fotografia kojarzy dwie przeciwstawne dyscypliny: wysoko rozwiniętą technikę fotograficzną i rozlegle pojęty humanizm, jest doskonałą szkołą zarówno kultury technicznej, jak i kultury tworzenia, wyrabia poglądy na funkcje i użyteczność tych dwóch dziedzin, również uprzytamnia służebną rolę techniki w odniesieniu do człowieka i jego spraw.
(…) Wśród wielu dziedzin kulturalnych zainteresowań — ambitne fotoamatorstwo wyróżnia się kilkoma cechami
szczególnymi — jest wysoce czaso- i materiałochłonne, nie przynosi doraźnych, materialnych korzyści — i aby istnieć,
wymaga zarówno ze strony samych zainteresowanych, jak i mecenasa, stosunkowo dużych i nieustannych nakładów
finansowych. I tutaj, w schematycznym i partykularnym sposobie myślenia kierownictw wielu placówek tkwi jedna
z głównych przyczyn hamujących powszechność tego ruchu.
Myśli nieokiełzane o fotoamatorstwie, marzec 1977,
„Ostrzeszowska Kronika Regionalna” nr VII, Ostrzeszów 2014

1963–1964 — Wystawa Fotografiki, Klub Fotograficzny przy ZSZ nr 1 w Kępnie, wystawa objazdowa
(Kępno — czerwiec 1963, Wieruszów, Ostrów Wlkp., Wieluń, Sieradz, Łódź — kwiecień 1964)
1964 — Regionalna Wystawa Fotografiki, Ostrów Wlkp. — październik 1964
1968 — Prezentacja autorska dorobku twórczego w formie załącznika do wniosku o przeprowadzenie weryfikacji
i przyznanie odpowiedniej kategorii instruktorskiej w specjalizacji fotografii, Poznań 1968
1970 — Niechcice ’70, wystawa poplenerowa sekcji fotograficznej wojewódzkiego klubu instruktorów przy Łódzkim
Domu Kultury (Antoni Bajerlein, Czesław Bojszczak, Jerzy Dobrowolski, Kazimierz Janaszek, Jacek Łukomski,
Kazimierz Łukowski, Benedykt Koch, Janina Makowska, Wojciech Sambor — 7–9.09.1970
1974 — Wystawa Klubu Fotograficzno-Filmowego PDK Ostrzeszów — Antoni Bajerlein, Czesław Bojszczak,
Tadeusz Cierpka, Franciszek Ciężki, Stanisław Fras, Edward Haladyn, Zenon Hoja — 29.03–10.04.1974
1975 — Pokaz prac Klubu Foto w Ostrzeszowie związany z nadaniem Antoniemu Bajerleinowi pierwszego stopnia
klasyfikacji instruktorskich w fotografii — Antoni Bajerlein, Czesław Bojszczak, Tadeusz Cierpka, Franciszek
Ciężki, Stanisław Fras, Edward Haladyn, Zenon Hoja — Galeria Monokol, Poznań — marzec 1975
1975 — Doroczna Wystawa Fotograficzna, Klub Fotograficzny przy PDK Wieruszów — Antoni Bajerlein, Piotr Bielecki,
Józef Ciszewski, Jan Czerwiński, Janusz Kania, Karol Kozłowski, Łukasz Kozłowski, Janusz Nowicki,
Grzegorz Olbromski, Grzegorz Parnowski, Żółtowski — maj 1975
1976 — Wystawa Fotograficzna — Marek Ambroziak i Jeremi Grencel, KFF ODK Ostrzeszów — wrzesień 1976
1977 — II Wojewódzki Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego w dziedzinie fotografii — 49 autorów
z 8 zespołów fotograficznych z terenu woj. kaliskiego nadesłało 423 prace. Jury w składzie: Juliusz Garztecki,
Jerzy Olek, Maciej Muszyński i Oleg Podlewski przyznało dwie pierwsze nagrody klubom fotograficznym
w Wieruszowie i Ostrzeszowie oraz dwie trzecie nagrody Klubowi Miłośników Fotografii z Ostrowa
Wielkopolskiego i Klubowi Fotograficznemu AMATOR z Kalisza. Pierwszą nagrody indywidualną zdobył
Czesław Bojszczak, dwie drugie Janusz Nowicki i Marek Ambroziak, trzy trzecie Jeremi Grencel, Tomasz Żuk
i Józef Ciszewski — Ostrzeszów, 2–3.03.1977
1978 — Stanisław Kulawiak — wystawa fotografii, ODK Ostrzeszów — sierpień 1978
1978 — A jednak szkoda lata, Klub Fotograficzny KADR — Czesław Bojszczak, Edward Haladyn,
Ostrzeszów — grudzień 1977
1979 — Ostrzeszowski Cross nie tylko na bieżni, Wystawa Fotograficzna, KF KADR — Czesław Bojszczak,
Przemysław Zajfert, Marek Dytfeld
1980 — Antonin ’80 — Kazimierz Krysiak, Czesław Pilarek — sierpień 1980
1980 — Ćwiczenia ZOSP FUM — Antoni Bajerlein — wrzesień 1980
1980 — TRÓJWIDZENIE — Władysław Dratkowski, Mirosław Jabłoński, Stefan Krawczyk — ODK Ostrzeszów — maj 1980
1980 — Wieruszowskie targowisko — Janusz Kania
1981 — Cross ’80, KOMA i KADR — Antoni Bajerlein, Stanisław Sołtys, Ostrzeszów — styczeń 1981
1981 — KF KADR — Antoni Bajerlein, Kazimierz Krysiak — kwiecień 1981
1981 — Woda i nad wodą — Antoni Bajerlein, Bohdan Ogrodowski — maj 1981
1981 — Wystawa fotografii krajobrazowej — Zenobia Witek, Antoni Bajerlein — czerwiec 1981
1981 — Kępno ’81 — Rafał Dąbik, Paweł Malik, Witold Sadowski — 15.09.1981
1981 — Prosna — Witold Sadowski — 19.09.1981
1981 — Impresje Wieruszowskie — Paweł Malik — 25.09.1981
1981 — Wieruszów — Mieczysław Krzemieński, Ochocki, Orman, Koszewski — 31.10.1981
1982 — Małe formaty — grupy szkolenia podstawowego, Wieruszów — 10.04.1981 r.
1982 — Pieczyska ’81, wystawa fotograficzna — Rafał Dąbik
1982 — Lasek Klasztorny w Ostrzeszowie A.D. 1982 — Janusz Gajda, Przemysław Zajfert — wrzesień 1982
1988 — Ostrzeszów, przestrzeń i czas — Dariusz Wrzalski
1994 — Antoniemu Bajerleinowi — koledzy, wystawa zbiorowa, Ostrzeszów — maj–sierpień 1994

Pojęcie „życie kulturalne prowincji” ma bardzo szeroki zakres. W potocznym znaczeniu zostało jednak zawężone tylko
do określenia odtwórczej działalności albo odbiorczego nastawienia społeczeństwa. Wyraża się to m.in. w często używanym zwrocie „konsument kultury”. Ponieważ jednak nic nie dzieje się bez przyczyny, określenie to wynikło z konkretów
— z braków polityki kulturalnej w Polsce powiatowej.
Powiatowe inicjatywy, „Południowa Wielkopolska” nr 9, wrzesień 1963
Aparat fotograficzny jest dzisiaj dość już powszechnym sprzętem osobistego użytku. Sprzęt ten jednak nie jest wykorzystywany racjonalnie. Nie każdy bowiem może wszystkiego nauczyć się sam. To rodzi potrzebę masowego szkolenia
fotograficznego. Zarzuca się tym planom (ciemnia i wyposażenie w Kępnie), że byłaby to działalność elitarna i (…) apetyty nasze są zbyt wielkie. W zestawieniu z powyższym zaskakująco wysokie wydają się nakłady na niektóre dziedziny
kultury fizycznej, niebędące dyscyplinami naprawdę masowymi (kort tenisowy). Na zakończenie pobożne życzenie pod
adresem miejscowych kompetentnych czynników, aby zechciały częściej dostrzegać właściwy cel działalności kulturalnej
i lepiej rozumiały proporcje jej potrzeb.
Cele i proporcje, „Południowa Wielkopolska” nr 4, kwiecień 1964
Zacznę od stwierdzenia, że fotografować dobrze to znaczy — działać świadomie. Czym fotografować? Obowiązuje
zasada: nie aparat, lecz człowiek fotografuje. W normalnych warunkach zadanie spełnia każdy, najprostszy aparat fotograficzny. Najważniejsze jest poznać swój aparat tak, aby jego obsługa była celowa, lecz wykonywana bez zbytniego zaabsorbowania. (…) Co fotografować? Kolejna rada. Nie uwieczniaj zbyt często swych krewnych, znajomych i narzeczonej.
Zakłócą ci żywot natrętnymi pytaniami o „fotki”, a ponadto zrujnujesz się finansowo. Zwróć raczej uwagę na to, co interesujące w otoczeniu: stare i nowe budowle, krajobraz regionu, scenki rodzajowe. Umiejętnie patrząc, dostrzeżesz wiele
obiektów i zdarzeń pełnych wyrazu. Powoli ogarnie cię pasja ich odkrywania i fotograficznego rejestrowania.
Krótki kurs fotografii, „Południowa Wielkopolska” nr 10, październik 1964
Życie zweryfikowało ongiś wszechogarniającą, bez uwzględniania realiów, euforię „budowy drugiej Polski” — hasło
podchwytywane i realizowane często z pobudek efekciarskich. O chybionych przedsięwzięciach w tym zakresie, w makroskali, powiedziano już wiele. Autorzy niniejszej sarkastycznej dziewiętnastozdjęciowej fotorelacji chcą na drobnym
przykładzie budowy tzw. „kombinatu rekreacyjnego” ukazać w tym celu stworzony obiekt. Jest to wymowny symbol
z epoki lat siedemdziesiątych z wszelkimi atrybutami owego okresu: planszą — planem zagospodarowania, bramą wejściową, na której widnieje pompatyczny napis „PARK XXX-LECIA” i fragmentami rozpoczętej z rozmachem zabudowy. Ten
obiekt zlokalizowany w podmiejskim terenie leśnym, w którym naturalne dukty próbowano zastąpić asfaltem, straszy
dziś „rozbabraniem”, martwotą i niszczeniem tego, co już zrobione. Skutków dewastacji naturalnego środowiska, jakich
przy tej okazji dokonano, nie da się odwrócić. Rodzi się więc nieodparte pytanie: co dalej?
Wystawa fotograficzna — Lasek Klasztorny w Ostrzeszowie A.D. 1982
Janusz Gajda, Przemysław Zajfert, wrzesień 1982

W klubach KOMA Wieruszów oraz KADR Ostrzeszów w latach 1967–1987 realizowano coroczne wystawy zbiorowe prac
uczestników zajęć fotograficznych. Przedstawiony wykaz zawiera tylko te wystawy, po których ślad znaleźliśmy w posiadanych dokumentach. Przepraszamy wszystkich, których pominęliśmy, i prosimy o uzupełnienie naszych informacji.

Kwerenda, redakcja, opracowanie materiałów archiwalnych, projekt i skład:
Grzegorz Kosmala, Stanisław Kulawiak
Współpraca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
w ramach V Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

Antoni Bajerlein Ćwiczenia ZOSP FUM, Ostrzeszów, 1980 r.

