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To książka o człowieku, który swoją wielkość osiągnął 
nie na drodze wspinania się po szczeblach partyjnej ka-
riery, ale drogą ogromnego profesjonalizmu, pracowito-
ści, uczciwości, skromności i wierności swoim ideałom. 
Okazuje się, że jest to doskonały sposób na trwałe zapi-
sanie się złotymi zgłoskami w annałach historii kultury 
narodu polskiego. 

Zwracam też uwagę na fakt, że i bez kolorowych billbo-
ardów też zostaje się wielkim człowiekiem. W zasadzie bez 
ich udziału. Ich żywot jest krótki. Gdy kurz z nich opadnie 
znajdują miejsce na śmietniku historii. Natomiast skrom-
ność i pracowitość zawsze zapracują na pamięć u potom-
nych po wsze czasy. Stąd też książkę tę gorąco polecam tym 
wszystkim młodym zapaleńcom, którzy chcieliby zrobić 
coś trwałego dla swojej małej ojczyzny. Niech przeczytają 
i zobaczą, jak to się powinno robić. Polecam ją też wszyst-
kim innym wątpiącym w  odddziaływanie idei na życie 
człowieka żeby przekonali się, że to funkcjonuje. Trzeba 

tylko chcieć i dlatego koniecznie trzeba też tę książkę przeczytać. Dodatkowym atutem tegoż wy-
dania jest kilkudziesięciostostronicowa galeria zdjęć związanych z postacią Pawła Pierścińskiego. 
Oglądając ją można tylko głęboko się zastanowić i skonstatować, że to jednak Wielki Człowiek, 
który w ciągu swojego życia potrafił tak wiele uczynić dla swojego środowiska.

Znalazły się w  tym wydaniu cenne, obszerne wywiady przybliżające czytelnikowi postać 
pana Pierścińskiego z tej drugiej, mniej znanej strony. Głównie jednak to postać tkwiąca we 
wszelkich sprawach związanych z fotografią, przede wszystkim twórca Kieleckiej Szkoły Fo-
tografii, zdobywca wielu nagród z działalnością wykraczającą poza granice Polski, zaangażo-
wany w kierowaniu organizacjami związanymi z fotografią na szczeblu lokalnym i ogólnopol-
skim, wystawca swoich prac prawie na całym świecie. Jest to niezwykle pasjonująca lektura 
odsłaniająca wiele nieznanych faktów jego zawodowego życia. Przede wszystkim jednak to 
portret człowieka pracowitego i  upartego, doskonały wzór dla ludzi młodych. Przykład do 
powielania nietuzinkowej drogi życiowej człowieka, jakiego w dzisiejszych czasach niezwykle 
trudno jest spotkać. Wszystko, co robił, było zawsze podporządkowane idei miłości do swojej 
małej ojczyzny, chyba zakodowanej w jego genach.

Osobiście pragnę podziękować autorom za opracowanie i wydanie tej książki w rocznicę śmierci 
Pawła Pierścińskiego, gdyż takie postawy ludzkie należy jak najczęściej propagować przy każdej 
okazji w czasach globalnej bezideowości aby udowodnić, że życie bez idei jest puste jak wydmusz-
ka, działa wręcz destrukcyjnie na więzi społeczne w obrębie nacji, w jakiej przyszło nam żyć.

Lucyna Kukomska

Paweł Pierściński
in memoriam

Longin Kaczanowski

Maciej Andrzej Zarębski


