
     O wystawach fotografii artystycznej Pawła Pierścińskiego 

 
        W dniu 23 września 2014 roku otwarte zostały autorskie wystawy Pawła 
Pierścińskiego :  Czas. Portrety ziemi –w Dworku Laszczyków w Kielcach oraz 
Czas. Portret zapomnianej wsi w Muzeum Wsi Kieleckiej w zabytkowym 

spichlerzu z Chęcin, na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni.  
        22 października 2014 roku miałem przyjemność obejrzeć w towarzystwie 

autora obydwie wystawy. Ekspozycja kielecka składająca się z kilkudziesięciu 
fotogramów pięknie wyeksponowana w stylowych dworkowych salach 

prezentuje się okazale. Tak jak przystało na artystę tego formatu,  co twórca 
Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Pokazana jest na dużym formacie cała uroda 

świętokrzyskich krajobrazów: falujące pagórki, urokliwe pasma górskie, 
tajemnicze wąwozy, budzące sentyment rolnicze poletka z pojedynczymi 

zagonami zaoranej ziemi a także po mistrzowsku utrwalone kontury chłopskich 
zabudowań, a w tle ciemne połacie lasu. Autor po mistrzowsku operuje 

światłocieniem oraz geometrią pokazywanych obrazów. Wszystko to powoduje, 
że oglądamy krajobraz dynamiczny a równocześnie dekoracyjny, momentami 

nabierający cech abstrakcyjnych. Tak krajobraz może prezentować twórca 
niezwykle uzdolniony, posiadający olbrzymie doświadczenie oraz kochający 
swoją twórczość, o czym miałem okazję się naocznie przekonać. Bo Paweł 

Pierściński to artysta niezwykle emocjonalnie związany ze swoimi dziełami.  
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        Wystawa w Tokarni, do której jedziemy po opuszczeniu Dworu 
Laszczyków,  ukazuje wygląd zewnętrzny krajobrazu rolniczego krainy 

świętokrzyskiej w II połowie XX wieku oraz życie społeczności wiejskiej na 
ziemi kieleckiej w latach 50. ubiegłego wieku. Oprowadza nas Przemysław 

Wzorek, kierownik Sekcji Zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej a zarazem autor 
wyboru zdjęć do tej wystawy. Trzeba przyznać, iż ten młody entuzjasta sztuki 

fotograficznej, z zawodu historyk dobrze wywiązał się z tego zadania, o czym 
świadczyła nie tylko mina zadowolonego autora zdjęć , 
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 ale entuzjastyczne opinie zwiedzających wystawę. W pełni podzielam te oceny. 
Przemysław Wzorek zapytany o charakter prezentowanych na wystawie zdjęć, 

podkreśla iż żadnej ingerencji w fotogramach Pawła Pierścińskiego nie było. 
Zachowaliśmy w 100% zgodność pokazanych na tej wystawie zdjęć z 

pierwowzorem negatywowym przekazanym przez Pawła Pierścińskiego – 
informuje z uśmiechem. Potwierdza tę opinię, towarzyszący nam Leszek 

Gawlik, komisarz wystawy kieleckiej. Potem przy kawie rozmawiamy o 
zaletach sztuki fotograficznej mistrza Pawła. Gospodarze podkreślają, iż obie 

wystawy: kielecka i ta w Tokarni mają charakter retrospektywny. Stanowią 
rzeczywisty dorobek benedyktyńskiej pracy Pawła Pierścińskiego. 

Przypominają, iż otwarcie wystaw w dniu 23 września 2014 roku stanowiło 
wielkie wydarzenie artystyczne. W wernisażu kieleckim, trwającym ponad 3 



godziny, wzięło udział blisko 300. miłośników sztuki Pawła Piersińskiego, 

przybyłych z całej Polski, w tym artysta Adam Gryczyński w Krakowa oraz 
dziennikarz Longin Kaczanowski z Brwinowa. Podkreślano dydaktyczny 

charakter fotogramów Pawła Pierśińskiego. Potwierdzeniem tych opinii było 
zaproszenie artysty w charakterze Gościa Honorowego na XII Międzynarodowe 

Sympozjum Dydaktyki Fotografii do Częstochowy w dniach 9 -10 października 
2014 roku. Jego organizatorami byli profesorowie fotografii zatrudnieni w 

Instytucie Sztuki Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Podczas 
sympozjum otwarto wystawę fotograficzną Pawła Pierścińskiego oraz 

multimedialny pokaz przeźroczy fotograficznych jego autorstwa.  W pełni 
zadowoleni, żegnamy sympatycznych komisarzy wystaw Pawła Pierścińskiego i 

opuszczamy Tokarnię. Wcześniej utrwalam Pawła na wspólnym zdjęciu z 
komisarzami jego wystaw. 
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  Z obowiązku kronikarskiego chciałbym poinformować naszych czytelników, 
że obie ekspozycje mogły powstać dzięki realizacji projektu „Zakupu kolekcji 

prac Pawła Pierścińskiego” dofinansowanego w roku 2014 ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu Muzeum Wsi Kieleckiej stało 

się właścicielem cennego, liczącego ponad 3 tysiące pozycji zbioru kolekcji 
autorskiej fotografii Pawła Pierścińskiego. Stanowią ją:  utwory fotograficzne, 

negatywy czarno białe, negatywy barwne, negatywy barwne zdjęć lotniczych, a 
także diapozytywy barwne, odbitki bromo-srebrowe na papierze o podłożu 

barytowym, barwne odbitki powiększalnikowe wykonane własnoręcznie przez 
autora oraz odbitki czarnobiałe opracowane cyfrowo.   

          Zasadniczą część kolekcji stanowią dzieła fotograficzne związane z 
powstawaniem i funkcjonowaniem autorskiego projektu artystycznego Pawła 
Pierścińskiego, znanego pod nazwą  Kielecka Szkoła Krajobrazu. Nazwa ta 

oznacza: po pierwsze - kierunek artystyczny utrwalony w historii polskiej 

fotografii; po drugie określenie grupy artystów, którzy przyjęli, stosowali i 

rozwinęli niepisane kanony fotografowania polskich krajobrazów rolniczych; Po 

trzecie  nazwę oraz dokonania artystyczne i organizacyjne środowiska 

fotograficznego działającego w Kielcach od lat 60. XX wieku, obecnie 
skupionego wokół Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów 

Fotografików. Najbardziej aktywny zespół autorów KSK otrzymał zbiorowe 
nagrody za stworzenie artystycznej dokumentacji polskiego krajobrazu 

rolniczego: Odznakę “Za Zasługi dla Kielecczyzny”, Nagrodę im. St. Staszica 

oraz Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia.       Maciej A. Zarębski 
 


