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Patrzę na góry, widzę krajobraz. Spoglądam w morze, krajobraz. Idę ulicą, przede mną widok, czyli krajobraz. W kuchni, kuchenny wprawdzie, 
ale krajobraz. Pisząc te zdania przyglądam się palcom skaczącym po klawiszach, też krajobraz. Krajobraz jest wtedy, gdy myślę: krajobraz. 
 A może krajobraz to: „ (‚’landschaft’’, [[fizjocenoza]]) – termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki, czasami różnie 

definiowany i interpretowany... „? Wystarczy. Już spokojnie, bez obaw mogę spojrzeć na rezultat tegorocznego biennale, zdecydowanie inny od 
poprzednich, tych sprzed piętnastu i więcej lat. Tym razem najciekawsze okazały się prace powstałe w mieście o mieście, będace przede wszystkim 
zapisem dokumentalnym, komentującym przestrzeń współczesną. Zapisem formalnie oszczczędnym, inteligentnym, niekiedy dowcipnym. 
Fotografowane sercem urocze zakątki ziemii ojczystej nie miały większych szans w tej konfrontacji, nie wzruszyły oceniających wystarczająco 
i poległy, jak na romantycznych bohaterów przystało. Konkurs, jak to konkurs, zawsze jest niesprawiedliwy, za to ciekawy, trzymający wszystkich 
zainteresowanych w napięciu do końca, nie wyłączając jurorów.
 Wrócę jeszcze do Wikipedii. Można tu znaleźć jeszcze takie kwiatki: „krajobraz malowniczy, ładny, zeszpecony itd.“, dalej teksty ukryte pod 
hasłami „cechy krajobrazu“ i „typy krajobrazu“ i jeszcze kilka innych podobnie brzmiących zdań, z których dzisiaj nie wiele wynika. Wydają się 
archaiczne, tak jak piękne pejzaże sprzed lat, które w minionym stuleciu królowały na konkursach fotografii krajobrazu polskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego, górskiego, śląskiego..., a każdy był na wzór biennale kieleckiego. Zauważyłem też, że pojęcie „pejzaż“ Wikipedia rezerwuje wyłącznie 
dla malarstwa, a to budzi mój głęboki sprzeciw. Może to już koniec?

  Andrzej Świetlik

Wizerunek natury, próba odtworzenia na płaszczyźnie - przestrzeni są zapewne tak dawne jak sama historia ludzkości. Znaki kreślone 
przez człowieka pierwotnego są najpierwszymi słowami dialogu artysty z naturą, elementem odwiecznego, trwającego do dziś procesu 
kształtowania się stosunku człowieka do przyrody. 

 Natura jako przebogaty, niewyczerpalny zespół form bywał w ciągu mijających stuleci różnie interpretowany i przeróżne pełnił funkcje. Raz 
jako tło, kulisy malowanych zdarzeń, lub przeciwnie jako pozujący artyście model, jedyny bohater, motyw i inspiracja. Taki samodzielny pejzaż 
pojawia się zresztą tylko w niektórych okresach, coraz wyraźniej w bliższych nam historycznie. Samo zjawisko zależne jest od dominujących 
w danym okresie postaw społecznych i filozoficznych. 
 Wzrost zainteresowań malarstwem pejzażowym w Europie nastąpił na przełomie XVI i XVII wieku i wiąże się zapewne ze sformułowaniem 
idei i formalnego postulatu, który wiele lat później wyraził Baudelaire słowami „.. poemat musi być skomponowany.” W sztukach pięknych postulat 
ów, postulat obrazu komponowanego, oznaczał potrzebę i konieczność świadomego wyboru. W odniesieniu do natury; wyboru fragmentu, punktu 
obserwacji, w końcu eliminacji tego co zbędne, operowania kontrastem, światłem i cieniem, aż po udziwnianie czy antropomorfizację. 
 Oczywistym, niezbywalnym przymiotem natury zdaje się być przestrzeń i motywem głównym każdego jej wizerunku, każdego jej wycinka 
nawet. Wszyscy zdajemy się być w niej zanurzeni w sposób bezwarunkowy, niejako naturalny. Skłonni jesteśmy traktować przestrzeń jako rzecz 
daną, jako „rzecz samą w sobie’, obiektywnie istniejącą, niezależną od od jakichkolwiek warunków zewnętrznych. Przestrzenią dla naszego 
widzenia konieczną. Jawi się w sposób statystyczny, podobnie jak mimetyczna wizja kreowana przez klasyczny kadr aparatu fotograficznego 
wraz z perspektywą zbudowaną na zasadzie euklidesowej geometrii, z której przecież bierze początek renesansowa perspektywa. Pokazuje świat 
z jednego punktu, jakby widziany jednym okiem, pokazuje „wizję cyklopa” jak określa to Francastel. 
 Tak zresztą widzą ją różni teoretycy, jak na przykład Gombrich. Inni - Panofsky czy Francastel subiektywizują przestrzeń, relatywizują 
zasady perspektywy, nadają im symboliczną wymowę albo uzależniają od stosunków społecznych, od odkryć naukowych, kultury i obyczajów. 
 Artysta kolejno rezygnuje z tradycyjnej funkcji niewidocznego inspiratora, staje się kreatorem, widzialnym moderatorem proponowanego 
ciągu zdarzeń. Podejmując dialog z naturą artysta nie czyni tego nigdy wprost. Podejmuje go poprzez starcie, spór lub akceptację, z dokonaniami 
swych poprzedników. Także z naturą widzianą ich oczami. Podejmuje dialog z zastaną formacją kulturową, której cząstką jest on sam.
 Także fotografia stała się cywilizacyjnym i kulturowym elementem wspomnianych procesów. Niezbywalną cząstką współkształtującą owe 
procesy. 

 Lech Grabowski

Dotychczasowe przeglądy konkursowe fotografii krajobrazu organizowane w Kielcach od roku 1969 odbywały się pod nazwą Biennale 
Krajobrazu Polskiego. Po piętnastu latach przerwy spowodowanej przyczynami głównie o podłożu ekonomicznym, Biennale powraca 
w nowej formie. Obecne XV Międzynarodowe Biennale Krajobrazu ma formułę otwartą dla wszystkich fotografujących z całego świata. 

Otwiera się też na wypowiedzi w tematyce krajobrazu bez stawiania granic.
 W czasie tych 15 lat nieobecności Biennale nastąpiła prawdziwa rewolucja techniczna zarówno w zakresie sprzętu fotograficznego jak 
również komunikacji społecznej. Obecne Biennale w pełni korzysta z wszelkich nowinek ułatwiających pracę fotografa jak i komunikację medialną. 
Mamy więc zapisy cyfrowe zdjęć oraz internet. Do momentu przeglądu zgłoszonych prac na konkurs, najważniejszym pytaniem dla mnie jako 
organizatora było; jak ta „rewolucja” wpłynie na obszar twórczości fotograficznej związanej z krajobrazem. Okazało się, że niemal wszystkie 
zgłoszone prace nie budzą niezdrowych emocji zauroczenia zabawkami cyfrowymi. W zdecydowanej większości jest to nadal solidna fotografia, 
zarówno klasyczna jak i poszukująca nowych form wypowiedzi w temacie krajobrazu. Ten fakt bardzo cieszy i oznacza bezbolesne przejście przez 
okres cyfryzacji w fotografii. 
 Nadal jak w poprzednich czternastu edycjach ścierają się kierunki klasycznego „romantycznego” obrazowania krajobrazu, z nowoczesną 
i poszukującą formą wypowiedzi na temat coraz szerszych definicji krajobrazu. Myślę, iż właśnie taka konfrontacja fotograficzna w Biennale powoli 
staje się jego tradycją. Pozostaje tylko żywić nadzieję, iż powrót kieleckiego Biennale Krajobrazu będzie trwały, a nie będzie tylko chwilowym 
przebłyskiem, czego życzę wszystkim fotografującym i przyszłym organizatorom.

 Andrzej Borys
 Juror XV MBK
 Prezes OŚ ZPAF
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XV Międzynarodowe Biennale Krajobrazu - reaktywacja

W tym roku, po 15 latach przerwy, kolejna edycja przeglądu najwybitniejszych fotografii krajobrazu – tym razem w edycji międzynarodowej - 
stała się faktem. Czy dziś - w dobie powszechności fotografii cyfrowej, gdy zrobienie zdjęcia nie wymaga od nas ani specjalnego wysiłku, 
ani wiedzy, a większości społeczeństwa wydaje się, że nic łatwiejszego niż pstryknąć ładny widoczek - reaktywacja Biennale Krajobrazu 

ma sens?
 Pablo Picasso - zapytany kiedyś przez dziennikarza, dlaczego chce tak wiele pieniędzy za kilka kresek, których wykonanie na taniej 
kartce papieru zwykłym ołówkiem zajęło mu ledwie kilka chwil, powiedział: „Te kilka chwil wymagało ode mnie wielu lat nauki.” Współczesna 
powszechność fotografii i łatwy dostęp do narzędzi artystycznych nie oznaczają wcale, że każdy człowiek mający w rękach aparat fotograficzny 
staje się geniuszem. Dziś, w dalszym ciągu, „być artystą” to znaczy mieć talent, wrażliwość i przede wszystkim wiedzieć, które kreski i jak 
postawić. Wbrew pozorom, zrobić „ładny widoczek” wcale nie jest łatwo. „Ładny” czy wyższa forma „piękny” dla starożytnych Greków tożsame były 
z mądrością. Nawiązując do tej teorii - prawdziwie zachwycające zdjęcie to nie tylko dobrze skomponowany i poprawny technicznie kadr, ale także 
mądrość autora, zmuszająca do refleksji nad fotografowanym przez niego fragmentem rzeczywistości. Reflaksja ta staje się szczególnie ważna 
w przypadku walczącego o przetrwanie, współczesnego krajobrazu. Zdjęcia topniejących w zastraszającym tempie lodowców czy systematycznie 
wycinanych lasów są jak skondensowana lekcja historii. Z niej wynika, że że ginącym gatunkiem nie jest fotografia - zagrożona digitalizacją 
zapisu i wynikającą z niego powszechnością i nadprodukcją - a człowiek, który prowadząc wyniszczającą ekspansję krajobrazu, pozbawia się 
własnego środowiska, bez którego nie może przecież istnieć. Fotografia krajobrazu natomiast - odwrotnie do kondycji człowieka – rozkwita: 
dokumentuje zmiany zachodzące w środowisku, obnaża skutki ludzkiej działalności, uświadamia potrzebę myślenia o ochronie krajobrazu, 
utrwala dla potomnych miejsca jeszcze nie skalane lub przedstawia liryczne wizje świata, w jakim chcielibyśmy żyć, a przede wszystkim jest 
namiastką – czasem jedyną - obcowania z naturą. 
 Kolejna edycja Biennale Krajobrazu jest więc szansą i pretekstem. Szansą prezentacji tych, którzy tworzą świadomie i mają w sobie na 
tyle mądrości, by zmusić nas do refleksji. A pretekstem do zastanowienia się, jak współczesny krajobraz wygląda i jak zmieniają się sposoby jego 
fotografowania. 
 Prace laureatów tegorocznej edycji biennale wskazują, że wobec wielkich przemian geofizycznych i społecznych, jakie zaszły w ciągu 
ostatnich dziesięcioleci i jakie zachodzą każdego dnia na naszej planecie, hedonistyczny zachwyt odbiorcy jest dziś niewystarczającym pretekstem 
tworzenia. W dobie błyskawicznego przepływu informacji i wzorców estetycznych wartych naśladowania, trudno wprawdzie o wyłonienie 
indywidualnej i odróżniającej się od pozostałych prac stylistyki – nie jest to jednak niemożliwe w sferze ikonografii. I tu – w zależności od indywidualnej 
wrażliwości uczestników - mieliśmy do czynienia z wielością odważnych interpretacji dylematów estetycznych, moralnych i społecznych związanych 
z krajobrazem. W przypadku laureatów głównych nagród interpretacji realizowanych wręcz brawurowo. Minimalistyczna w formie seria Edyty 
Dufaj to nie tylko dokumentalny zapis fragmentów otaczającego nas krajobrazu, to także świetnie przeprowadzony dylemat estetyczny i zabawa 
konwencją stylistyczną: od konceptualizmu po surrealizm. Dokumentalna w założeniach i równie piękna w sposobie fotografowania jest opowieść 
o terytoriach ludzkiej egzystencji wykonana przez Artura Pławskiego. Utrzymane w duchu nowego dokumentu prace Ryszarda Kopczyńskiego 
odzwierciedlają z kolei aktualną destabilizację w fotografii i są jej metaforą – w której utrwalanie obrazu za pomocą urządzeń optycznych jest 
rozumiane jako replika jeszcze nie poznanej rzeczywistości. Autor uzyskuje znakomity efekt artystyczny posługując się naturalnymi możliwościami 
fotografii do manipulowania obrazem, zachowując przy tym niezrównaną jakość techniczną obrazu. Na tle dokumentalistów porywająco wręcz 
prezentują się czyste formalnie rozważania estetyczne Anny Jakubowskiej, Magdaleny Chudzik, Andrzeja Gontarza i Krzysztofa Zająca. 
 W podobnym duchu prezentuje się wystawa pokonkursowa - gdzie dokumentalne podejście do tematu krajobrazu, połączone z inteligencją 
twórców i ich wielką świadomością zarówno estetyczną jak społeczną rywalizuje z doskonałymi estetycznie, współczesnymi wariacjami na temat 
klasycznego i zdawać by się mogło „wyczerpanego” już tematu struktur tkwiących w krajobrazie. Być może to zbyt mało, żeby mówić o zupełnej 
rewolucji w spsobach obrazowania krajobrazu – z pewnością jest to jednak orzeźwiający powiew wpuszczony do sal wystawowych. 
 Tegoroczne Biennale objęte jest patronatem artystycznym dwóch największych w Polsce organizacji skupiających artystów fotografików – 
Związku Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP i myślę, że współpraca tych organizacji będzie się w przyszłości 
rozwijać. Z prac wyróżnionych w konkursie powstał katalog, który jest rodzajem raportu o stanie współczesnego krajobrazu i naszej świadomości 
środowiskowej. W ramach programu artystycznego „Ziemia po kielecku”, którego częścią jest tegoroczna edycja Biennale, odbywać się będzie 
także (po raz pierwszy w Polsce) Festiwal Fotografii Krajobrazowej. W październiku, oprócz pokonkursowej wystawy XV Międzynarodowego 
Biennale Krajobrazu, festiwalowi goście będą mogli obejrzeć (najpierw w Kielcach, później w innych miastach) m.in.: zbiorową wystawę „Ziemia 
po kielecku”, w której prezentowane są prace 35 artystów z całej Polski, poplenerową wystawę „ART-EKO Kraina żelaza i skał” oraz instalację 
malarsko-fotograficzną „Rytmy w krajobrazie”. Festiwalowi towarzyszyć będą także prezentacje autorskie i panele dyskusyjne dotyczące przemian 
współczesnego krajobrazu. Dodatkowym wsparciem programu są także portal i serwis społecznościowy „Ziemia po kielecku”. Tam można znaleźć 
najciekawsze przykłady fotografii krajobrazowej ze świata – doskonałej estetycznie, ale też mądrej i zaangażowanej. Skala naszych działań 
artystycznych pozwala mieć nadzieję, że przynajmniej części społeczeństwa przypomnimy, że krajobraz jest nie tylko niezbędnym do życia 
środowiskiem, ale też dziedzictwem kulturowym, które warto chronić i pielęgnować. O zmianie świadomości społecznej będziemy jednak mogli 
mówić dopiero po kilku kolejnych edycjach Biennale, i kilku lub kilkunastu latach konsekwentnej realizacji programu „Ziemia po kielecku”.

 Paweł Opaliński
 – kurator programu „Ziemia po kielecku”

Klasyczne tematy sztuki skłaniają wielu autorów do klasycznego myślenia o nich. Krajobraz, jeden z tych najmocniej osadzonych w klasyce, 
bazował od zawsze na urokliwości tworów natury i oświetleniu, które tą urokliwość podkreślało. W ostatnich dziesięcioleciach większość 
rodzaju ludzkiego przeniosła się do miejsc o mniej naturalnym charakterze. Obok oglądanych od zawsze przestrzeni górskich, nadmorskich, 

nizinnych i nadrzecznych pojawiły się jako obrazy codzienne pejzaże miejskie agresywnie zaznaczające swoje istnienie. Ślady obecności efektów 
ludzkiego działania są dzisiaj wszędzie, nawet w dzikich ostępach. Te zmiany w otaczającej ikonosferze wyraźnie wpływają na aktualną fotografię 
krajobrazu. Nawet myśląc o klasycznych kadrach, opartych o ład estetyczny odnaleziony w rozległym krajobrazie, istotną ich częścią są obiekty 
dodane przez człowieka do czystej natury. Nie sposób ich uniknąć tak są wszechobecne.
 Co na to fotografowie? Czy szybkie i wizualnie rzucające się w oczy przemiany krajobrazu skutkują nowym myśleniem o kadrze, nową 
kompozycją, nową estetyką, nowym ujmowaniem klasycznego tematu? Nic z tych rzeczy. Krajobraz uspokaja nawet jak są w nim wtręty 
współczesnej cywilizacji technicznej. Działał tak od zawsze i nawet gdy do zachwytów nad pięknem doszło myślenie dokumentalne, związane 
z zastanawianiem się co człowiek czyni z krajobrazem, to okazało się że i ci nowi autorzy posługują się podobnymi wizjami jak ich ojcowie 
i dziadkowie. Nie ma buntu, jest ciągłość i kojące poszukiwanie ładu, i co ciekawe da się go znaleźć wszędzie co udowodnili autorzy tegorocznego 
Biennale Krajobrazu. Porządek kompozycyjny dominuje także w kadrach odnoszących się do krajobrazów wielkomiejskich czy kadrów z nachalnie 
wpychającymi się obiektami wstawianymi przez ludzi w pejzaż prowincji. Zbiór zdjęć tworzących pokonkursową wystawę skłania do refleksji nad 
ekspansją człowieka w przestrzeń natury, nad dodawaniem do niej elementów ułatwiających egzystencję i czyniących życie przyjemniejszym. Ale 
natura ciągle trwa, znosi nas ze spokojem choć czasem tupnie nogą karcąc nas powodzią czy trąbą powietrzną

. 
 Andrzej Zygmuntowicz

Temat pejzażu jest w fotografii tyleż oczywisty, co niebezpieczny. Oczywisty, gdyż każdy współczesny aparat oprócz programu AUTO 
i PORTRET posiada także funkcje PEJZAŻ. Każdemu więc zdarzyło się jakiś – lepszy lub gorszy – pejzaż fotograficzny wykonać. 
Niebezpieczny, gdyż wśród niezliczonych pejzaży wykonywanych dzień po dniu w Polsce i na świecie trudno znaleźć własną, oryginalną 

drogę między pięknem kalendarzowego widoczku, banałem zakupionej w kurorcie pocztówki a tradycją artystycznego eksperymentu na granicy 
abstrakcji. Kielecki konkurs jest doskonałą okazją by przyjrzeća się kondycji pejzażu w środowisku, któremu tak wiele zawdzięcza polska historia 
fotografii. Po obejrzeniu setek nadesłanych prac można dojść do wniosku, że z pewnością dawny akademicki „landszaft” zamienia się na naszych 
oczach we współczesny cyfrowy „landskejp”. Nie znaczy to jednak, że mamy do czynienia ze schyłkiem gatunku, raczej z jego przemianą i – być 
może – odnową. Mogą świadczyć o tym nagrodzone prace. 
 Wśród nadesłanych na konkurs zdjęć były właściwie wszystkie możliwe formaty pejzażu i ze względu na wysoki poziom nadesłanych 
prac zadanie jury nie należało do łatwych. Wybór padł na fotografie Edyty Dufaj. W zestawie czterech zdjęć autorka utrzymała równy, bardzo 
wysoki poziom, zachowała rygor formalny. Jury doceniło odwagę eksperymentu przy zachowaniu granic rozsądku wyznaczanych techniką stricte 
fotograficzną. Druga nagroda przypadała Annie Jakubowskiej, autorce zdjęcia pojedynczego, zaskakującego, lekkiego i przyjemnego zarazem. 
Równie fotogenicznych zdjęć było w nadesłanym zbiorze wiele, ale uwagę jury zwracały wykonane w najdoskonalszy sposób jak w wypadku 
Marcina Jastrzębskiego. Nagrody zostały przyznane zarówno za graniczące z abstrakcją widoki wykonane z lotu ptaka – czy też raczej z paralotni 
– (Andrzej Gontarz), jak i podobnie nierealistyczne fotografie, choć przetworzone cyfrowo (Cezary Łutowicz), czy odrealnione poprzez sposób 
kadrowania (Zofia Kawalec-Łuszczewska). 
 Pejzaż rozumiany może być również jako pełna napięcia, dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem i naturą. W tym nurcie sytuują się 
fotografie socjologiczne, dokumentujące dezintegrację pejzażu wiejskiego (Artur Pławski), skutki działania żywiołu jakim jest powódź (Marta 
Taras) oraz obrazy, które można opisać jako przedstawienie specyficznej symbiozy człowieka i natury (Wojciech Gepner, Krzysztof Zając). 

 Adam Mazur
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Edyta DufajEdyta Dufaj bez tytułu stokrotki
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Edyta DufajEdyta Dufaj one ulotne

Grand Prix Grand Prix
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Andrzej Gontarz

Andrzej Gontarz
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Artur Pławski Artur Pławskidezintegracja pejzażu wiejskiego dezintegracja pejzażu wiejskiego

Nagroda III stopnia Nagroda III stopnia



18 19

Marcin Jastrzębski
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Ryszard Kopczyński Ryszard Kopczyński

Brązowy medal 
fotoklubu RP

Brązowy medal 
fotoklubu RP
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Cezary Łutowicz Cezary Łutowiczbieszczady rzepaki

Statuetka Biennale Statuetka Biennale
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Marta Taras Marta Tarasjedność jedność

Statuetka Biennale Statuetka Biennale
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Zofi a Kawalec - Łuszczewskia Zofi a Kawalec - Łuszczewskiawidok z poddasza widok z poddasza

Nagroda Domu Środowisk Twórczych Nagroda Domu Środowisk Twórczych
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Artur Leończuk

Janusz Chojnacki

Tessera - hospitalis

horyzonty
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gdzieś w świętokrzyskim do Unii

Wiktor Bednarczuk Wiktor Bednarczuk
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Krzysztof Browko Krzysztof Browko

six spring time
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Piotr Bieniek Magdalena Chudzik

Chęciny pierwszy promień
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Piotr Bułanow

Agnieszka Czarnocka

xxx

siedem
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Katarzyna Dąbek

Agnieszka Czarnocka

wiedźmy

stop
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Zbigniew Ciborowski Olga Grzegory

niebieski blask aksamitna miękkość piasku
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Ewelina Gmerek Timm Stutz

...o bezczasowości miejsc... carratera panamericana
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Leszek Kowalski Leszek Kowalski

Islandia Islandia



52 53

Mateusz Panek

morfologia morza. bałtyk godz. 12.16

martwy punkt widokowy
metafizyka czasu

Marta Leśniakowska
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Jakub Ochnio

Jakub Ochnio

krajobraz intymny

krajobraz intymny
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Małgorzata Skoczylas Stanisława Zacharko

podróżne pejzaż zimowy z zachodem słońca
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Piotr Krupa

Artur Jurkowski

Maciej Makowski

Witold Kaszkin

Artur Szymczyk
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Antoni Myśliwiec

Paweł Borkowski

Marek Czarnecki Maciej Duczyński

Lucjan Głogowski

Krzysztof Jakubczyk
iluzja

impresja wschód słońca

Holandia

zawsze coca-cola

Medina

nocna śnieżyca
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Tomasz Grzyb

Rafał Uniszewski

Tadeusz Prociak

Anna Kola
las x

na falach

ślad

salar de uyuni w BoliwiiTomasz Grzyb

Excalibur
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Robert Andre

Bogdan Białczak

Roberta Holden

Daryna Deineko-Kazmiruk

sztuczny pagór

fabryka obłoków

wolves wandering and hungry

prints of nature

Anna Kola

morze
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Hubert Stojanowski

Dominika Sobczyk

Wojciech Walkiewicz

Anna Benicewicz-Miazga

Małgorzata Stępnik

oczne

bezmiar

fields wavebez tytułu

Islandia
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Anna Klinkosz

Piotr Spek

Marcin Pociecha

Marcin Pociecha kapliczka

ballysodare skazani

coney island
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polskie izery

samotność

cypr

drzewa na bagnach

Jerzy Wiklendt Mirosław SosnowskiJerzy Wiklendt

Andrzej Zembik

Mirosław Wiśniewski

mazowieckie wierzby
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KraJOBraZ PO KieLeCKu
statystyKa

Biennale Krajobrazu Polskiego
Terminy i miejsca ekspozycji:

I OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA KRAJOBRAZU POLSKIEGO
 Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, listopad 1969
II Biennale Krajobrazu Polskiego 
 Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, 1971
III Biennale Krajobrazu Polskiego 
	 Muzeum	Świętokrzyskie	w	Kielcach,	listopad-grudzień	1972
IV Biennale Krajobrazu Polskiego 
 Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, 1975
V Biennale Krajobrazu Polskiego 
 Muzeum Narodowe w Kielcach, luty 1977
VI Biennale Krajobrazu Polskiego 
 Muzeum Narodowe w Kielcach, 1979
VII Biennale Krajobrazu Polskiego 
 Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach, 1981
8 Biennale Krajobrazu Polskiego 
 Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach, 1983
9 Biennale Krajobrazu Polskiego 
 Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach, maj 1985
10 Biennale Krajobrazu Polskiego 
 Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach, maj 1987
XI Biennale Krajobrazu Polskiego 
 Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach, 1989
XII Biennale Krajobrazu Polskiego 
 Galeria „Piwnice” BWA w Kielcach, 1991
XIII Biennale Krajobrazu Polskiego 
	 Galeria	„Piwnice”	BWA	w	Kielcach,	kwiecień-maj	1995
XIV Biennale Krajobrazu Polskiego 
	 Galeria	„Piwnice”	BWA	w	Kielcach,	kwiecień-maj	1997	

ORGANIZATORZY
1969	-	Zarząd	ŚTF,	sekretariat	oraz	komisarz	Stanisław	Lipka
1971	-	Zarząd	ŚTF,	sekretariat	oraz	komisarz	Stanisław	Lipka
1972	-	Zarząd	ŚTF,	sekretariat	Elżbieta	Gola, 

komisarz Janusz Buczkowski
1975	-	Zarząd	ŚTF,	sekretariat	Elżbieta	Gola, 

Komisarz	Stanisław	Lipka
1977	-	Kielecka	Delegatura	ZPAF,	komisarz	Paweł	Pierściński
1979	-	Okręg	Świętokrzyski	ZPAF,	komisarz	Paweł	Pierściński
1981	-	Okręg	Świętokrzyski	ZPAF,	komisarz	Paweł	Pierściński
1983	-	Okręg	Świętokrzyski	ZPAF,	komisarz	Paweł	Pierściński
1985	-	Okręg	Świętokrzyski	ZPAF,	komisarz	Paweł	Pierściński
1987	-	Okręg	Świętokrzyski	ZPAF,	komisarz	Paweł	Pierściński

1989	-	Okręg	Świętokrzyski	ZPAF,	komisarz	Paweł	Pierściński
1991	-	Okręg	Świętokrzyski	ZPAF,	komisarz	–	brak	danych
1995	-	Okręg	Świętokrzyski	ZPAF,	komisarz	Kazimiera	Piątek
1997	-	Okręg	Świętokrzyski	ZPAF,	komisarz	Kazimiera	Piątek

JURORZY
1969	-	Jan	Sunderland	(przewodniczący),	Jan	Siudowski, 

Paweł	Pierściński,	Waleria	Kozera,	Elżbieta	Zawiejska, 
Maria	Wollenberg,	Jerzy	Klima,	Andrzej	Ziemkiewicz, 
Jan	Kaleta,	Edmund	Krzysztofik

1971	-	Edward	Hartwig	(przewodniczący),	Wacław	Żdżarski,	Janina	
Miśkiewicz,	Jan	Siudowski,	Paweł	Pierściński	(sekretarz)

1972	-	Leonard	Sempoliński	(przewodniczący),	Maciej	Kowalczewski,	
Krzysztof	Jackowski,	Jan	Siudowski,	Paweł	Pierściński	

1975	-	Wiesław	Prażuch	(przewodniczący),	Maciej	Kowalczewski, 
Jan	Siudowski,	Paweł	Pierściński

1977	-	Henryk	Hermanowicz	(przewodniczący),	Maciej	Kowalczewski,	
Juliusz	Garztecki,	Paweł	Pierściński

1979	-	Zbigniew	Dłubak	(przewodniczący),	Maciej	Kowalczewski,	
Zbyszko	Rzeźniacki,	Tadeusz	Sumiński,	Paweł	Pierściński

1981	-	brak	danych	
1983	-	Edward	Hartwig	(przewodniczący),	Janusz	Modzelewski,	

Marian	Rumin,	Jerzy	Szepetowski,	Mirosław	Wiśniewski,	
Paweł	Pierściński	(sekretarz)

1985	-	Edward	Hartwig	(przewodniczący),	Janusz	Modzelewski,	
Marian	Rumin,	Zbyszko	Rzeźniacki,	Tadeusz	Sumiński,	
Zygmunt	Świątek,	Paweł	Pierściński	(sekretarz)

1987	-	Edward	Hartwig	(przewodniczący),	Fryderyk	Kremser, 
Janusz	Modzelewski,	Marian	Rumin,	Zbyszko	Rzeźniacki,	
Tadeusz	Sumiński,	Paweł	Pierściński	(sekretarz)

1989	-	brak	danych
1991	-	Edward	Hartwig	(przewodniczący),	Krzysztof	Barański, 

Paweł	Pierściński,	Andrzej	Świetlik,	Witold	Węgrzyn, 
Mirosław	Wiśniewski,	Piotr	Zielonko,	Marian	Rumin	(sekretarz)

1995	-	Edward	Hartwig	(przewodniczący),	Krzysztof	Barański, 
Andrzej	Baturo,	Marek	Kędzior,	Marian	Rumin, 
Mieczysław	Wieliczko,	Paweł	Pierściński	(sekretarz)

1997	-	Jerzy	Lewczyński	(przewodniczący),	Andrzej	Świetlik,	
Mieczysław	Wieliczko,	Witold	Węgrzyn,	Marek	Kędzior, 
Marian	Rumin

NAGRODY REGULAMINOWE
1969	–	I	-	Tadeusz	Jakubik	(Kielce);	II	-	Janusz	Buczkowski	(Kielce);	

III	równorzędne:	Jerzy	Kamoda	(Kielce),	Jerzy	Mąkowski	
(Kielce).	Ponadto	przyznano	wiele	wyróżnień,	dyplomów	oraz	
nagród	ufundowanych	przez	kieleckie	urzędy	i	instytucje

1971	–	I	równorzędne:	Tadeusz	Jakubik	(Kielce),	Jan	Spałwan	
(Kielce);	II	równorzędne:	Władysław	Szulc	(Sanok),	Witold	
Węgrzyn	(Gdańsk	Wrzeszcz);	III	równorzędne:	Ludwik	
Brzyski	(Głubczyce),	Adam	Walanus	(Tarnowskie	Góry);	

IV	równorzędne:	Stanisław	Kaczorowski	(Gdańsk),	Jerzy	
Kamoda	(Kielce),	Wiktor	Wołkow	(Białystok),	Andrzej	
Ziemkiewicz	(Kielce)

1972	–	Nagroda	MKiS	-	Leszek	Pękala	(Gdańsk	Oliwa);	I	-	Wojciech	
Burczyn	(Kielce);	II	równorzędne:	Ludwik	Brzyski	(Głubczyce),	
Sylwester	Godzic	(Kielce);	III	równorzędne:	Tadeusz	Jakubik	
(Kielce),	Piotr	Kaleta	(Busko	Zdrój),	Jan	Spałwan	(Kielce);	IV	
równorzędne:	Maciej	Bartoszewski	(Łódź),	Janusz	Buczkowski	
(Kielce),	Stanisław	Fitak	(Warszawa),	Jan	Motyka	(Kraków)

1975	–	I	-	Grzegorz	Bojanowski	(Łódź);	II	równorzędne:	Stanisław	
Gładki	(Warszawa),	Janusz	Buczkowski	(Kielce); 
III	równorzędne:	Zdzisław	Taczalski	(Kędzierzyn), 
Czesław	Wasiłowski	(Warszawa),	Ryszard	Petrajtis	(Sopot)

1977	–	Grand	Prix	-	Witold	Węgrzyn	(Gdańsk);	Dział	“A”:	I	-	Jan	
Spałwan	(Kielce);	II	równorzędne:	Michał	Cała	(Bielsko	Biała),	
Mirosław	Raczkowski	(Warszawa);	III	równorzędne:	Konrad	
Pollesch	(Kraków),	Bogdan	Prystrom	(Olsztyn),	Wiesław	
Więciorek	(Radom).	Dział	“B”:	I	-	Jan	Spałwan	(Kielce);	
II	równorzędne:	Grażyna	Plutecka	(Warszawa),	Andrzej	
Przedlacki	(Opole);	III	równorzędne:	Franciszek	Gładysz	
(Suchedniów),	Witold	Jurkiewicz	(Olecko),	Konrad	Pollesch	
(Kraków)

1979 –	Grand	Prix	-	Michał	Cała	(Tychy);	Dział	“A”:	I	-	Bogdan	
Jędrzejak	(Łódź);	II	-	Marek	Nowacki	(Warszawa);	III	-	
Władysław	Szulc	(Sanok).	Dział	“B”:	I	-	Grzegorz	Bojanowski	
(Łódź);	II	-	Andrzej	Przedlacki	(Opole);	III	-	Jacek	Lalak	
(Wrocław)

1981 –	Grand	Prix	-	Mieczysław	Wieliczko	(Olsztyn).	Dział	“A”: 
I	-	Witold	Węgrzyn	(Gdańsk	Wrzeszcz);	II	równorzędne:	Jan	
Spałwan	(Kielce),	Piotr	Kaleta	(Busko	Zdrój);	III	równorzędne:	
Andrzej	Tanewski	(Gdynia),	Krzysztof	Pilecki	(Tychy).	Dział	
“B”:	I	-	Henryk	Pieczul	(Kielce);	II	równorzędne:	Zdzisław	
Słomski	(Radom),	Michał	Cała	(Tychy);	III	równorzędne:	
Tadeusz	Kluba	(Tychy),	Mariusz	Hermanowicz	(Warszawa)

1983 –	Grand	Prix:	Dział	“A”	-	Krzysztof	Pilecki	(Tychy),	Dział	“B”	-	
Michał	Cała	(Tychy),	Dział	“C”	(konkurencja	Grup	Twórczych)	
-	Kielecka	Szkoła	Krajobrazu.	Nagrody	w	dziale	“A”:	I	-	
Andrzej	Borys	(Kielce);	II	równorzędne:	Mieczysław	Wieliczko	
(Olsztyn),	Jan	Spałwan	(Kielce);	III	równorzędne:	Janusz	
Witowicz	(Rzeszów),	Juliusz	Kleeberg	(Jastrzębie	Zdrój).	
Dział	“B”:	I	-	Jerzy	Lubczyński	(Jastrzębie	Zdrój);	II	-	Zbigniew	
Zalewski	(Tychy);	III	-	Tadeusz	Jan	Chmielewski	(Lublin)

1985 –	Grand	Prix:	Dział	“A”	-	Jerzy	Soiński	(Ostrowiec	
Świętokrzyski);	Dział	“B”	-	Mieczysław	Wielomski	(Czechowice	
Dziedzice).	Dział	“A”:	I	-	Witold	Węgrzyn	(Gdańsk	Wrzeszcz);	
II	-	Mieczysław	Wielomski	(Czechowice	Dziedzice);	III	-	
Janusz	Nowacki	(Poznań).	Dział	“B”:	I	-	Kazimierz	Nejman	
(Sosnowiec);	II	-	Eugeniusz	Przybyłko	(Sosnowiec);	III	-	Antoni	
Myśliwiec	(Kielce)

1987	–	Grand	Prix:	Dział	“A”	-	Andrzej	Bąk	(Zamość).	Dział	“B”	-	
Waldemar	Jama	(Katowice).	Nagrody	w	dziale	“A”:	I	-	Andrzej	
Borys	(Kielce);	II	-	Czesław	Herda	(Lublin);	III	Grzegorz	Zięba	
(Zgorzelec).	Dział	“B”:	Jan	Włodarczyk	(Warszawa);	II	-	Piotr	
Kaleta	(Busko	Zdrój);	III	-	Eugeniusz	Przybyłko	(Sosnowiec)

1989	–	Grand	Prix:	Dział	“A”	-	Halina	Wasielke	(Gdynia),	Dział	“B”	
-	Eugeniusz	Przybyłko	(Sosnowiec),	Dział	“C”	(diapozytywy	
barwne)	-	Wojciech	Fondaliński	(Warszawa).	Nagrody	
w	dziale	“A”:	I	-	Andrzej	Baturo	(Bielsko	Biała);	II	-	Zbigniew	
Szendera	(Żory);	III	-	Ireneusz	Linde	(Świeradów).	Dział	“B”:	
I	-	Piotr	Komorowski	(Jelenia	Góra);	II	-	Andrzej	Ślusarczyk	
(Wałbrzych);	III	-	Zbigniew	Zalewski	(Tychy).	Dział	“C”:	I	-	
Dariusz	Żabiński	(Śrem);	II	-	Jerzy	Piątek	(Kielce);	III	-	Michał	
Kamiński	(Gdańsk)

1991	–	Dział	“A“	(fotografia	barwna)	-	Grand	Prix	-	Andrzej	Borys	
(Kielce);	I	-	Stanisław	Michałowski	(Augustów);	II	-	Stanisław	
Michalski	(Czeladź).	Dział	“B”	(fotografia	czarno	-	biała):	
I	-	Małgorzata	Mikołajczyk	(Zduńska	Wola);	II	równorzędne:	
Waldemar	Jama	(Katowice),	Jan	Zych	(Kraków);	III	-	Janusz	
Nowacki	(Poznań)

1995	–	Grand	Prix	w	dziale	“A”	-	Andrzej	Borys	(Kielce),	Dział	
“B”	-	Radosław	Krupiński	(Suwałki).	Nagrody	w	dziale	“A”:	
I	-	Waldemar	Jama	(Katowice);	II	-	Czesław	Odo	Mostowski	
(Kraków);	III	-	Stanisław	Woś	(Suwałki).	Dział	“B”:	I	-	Jan	
Berdak	(Opole);	II	-	Antoni	Myśliwiec	(Kielce);	III	-	Stanisław	
Michalski	(Czeladź)

1997	–	Grand	Prix:	Dział	“A”	-	Wojciech	Beszterda	(Piła);	Michał		
Kopaniszyn	(Katowice).	Nagrody	w	dziale	“A”:	I	-	Stanisław	
Woś	(Suwałki);	II	-	Andrzej	Borys	(Kielce);	III	-	Krzysztof	Kuba	
Pęczalski	(Kielce).	Dział	“B”:	I	-	Ewa	Andrzejewska	(Jelenia	
Góra);	II	-	Andrzej	Łazowski	(Szczecin);	III	-	Waldemar	Jama	
(Katowice)

JUBILEUSZOWO
1977	–	BKP	w	ramach	Roku	Jana	Bułhaka	(100	Rocznica	Urodzin	

Ojca	Polskiej	Fotografii	Artystycznej)	Medal	Pamiątkowy	Roku	
Jana	Bułhaka	(proj.	Adam	Myjak)

1979	–	140	lat	Fotografii	Kieleckiej	Medal	Pamiątkowy	V	Biennale	
Krajobrazu	Polskiego	oraz	140	Lecia	Kieleckiej	Fotografii	
(proj.	Adam	Myjak)

1981	–	Medal	VII	BKP	(proj.	Józef	Stasiński)
1983	–	50	lecie	zorganizowanego	ruchu	fotograficznego	w	Kielcach
	Medal	VIII	BKP	(proj.	Sławomir	Micek)
1985	–	Medal	IX	BKP	(proj.	Edward	Łagowski)
1987	–	Medal	X	BKP	oraz	Statuetka	Jubileuszowego	Biennale	

Krajobrazu	Polskiego	(proj.	Sławomir	Micek)
1989	–	BKP	w	ramach	Ogólnopolskich	Obchodów	150	Lecia	

Fotografii	Medal	Pamiątkowy	XI	BKP	oraz	Statuetka	(proj.	
Sławomir	Micek)	

KATALOGI BIENNALE KRAJOBRAZU POLSKIEGO
1969	–	I	OGÓLNOPOLSKA	WYSTAWA	KRAJOBRAZU	POLSKIEGO	

spis	prac	(bez	ilustracji).	Wstęp	Jan	Sunderland	(Honorowy	
Członek	Świętokrzyskiego	Towarzystwa	Fotograficznego	
w	Kielcach),	na	temat	miejsca,	roli	i	znaczenia	krajobrazu	we	
współczesnym	świecie
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1971	–	II	BIENNALE	KRAJOBRAZU	POLSKIEGO 
spis	prac	(bez	ilustracji).	Wstęp	Paweł	Pierściński	(v-ce	prezes	
ŚTF):	Biennale	okrzepło,	a	wystawa	potwierdziła	po	raz	
kolejny	supremację	Kieleckiej	Szkoły	Krajobrazu

1972	–	III	BIENNALE	KRAJOBRAZU	POLSKIEGO 
spis	prac	(bez	ilustracji).	Wstęp:	Janusz	Buczkowski	(prezes	
ŚTF)	o	pracach	organizacyjnych	BKP;	Leonard	Sempoliński	
(przewodniczący	Federacji	Amatorskich	Stowarzyszeń	
Fotograficznych	w	Polsce)	na	temat	“Krajobraz	-	temat	
wiecznie	żywy”

1975	–	IV	BIENNALE	KRAJOBRAZU	POLSKIEGO 
spis	prac	oraz	19	ilustracji	czarno-białych.	Wstęp	Paweł	
Pierściński	(przewodniczący	Kieleckiej	Delegatury	ZPAF):	
“Człowiek	w	zwierciadle	przyrody	widzi	własne	odbicie”

1977	–	V	BIENNALE	KRAJOBRAZU	POLSKIEGO 
spis	prac	oraz	8	reprodukcji	czarno-białych.	Wstęp:	Henryk	
Hermanowicz	(nestor	fotografii	z	Krakowa,	uczeń	Mistrza)	
„Uwagi	do	dziejów	fotografii	krajobrazowej	w	Polsce”;	
Stanisław	Turski	(przyjaciel	i	współpracownik	Mistrza). 
W	100	Lecie	Urodzin	Jana	Bułhaka”

1979	–	VI	BIENNALE	KRAJOBRAZU	POLSKIEGO	 
spis	prac	oraz	28	reprodukcji	czarno-białych.	Wstęp:	Czesław	
Erber	“Maksymilian	Strasz	-	ojciec	polskiej	fotografii”;	Paweł	
Pierściński	“Barwy	realizmu”

1981	–	VII	BIENNALE	KRAJOBRAZU	POLSKIEGO	 
spis	prac	oraz	12	reprodukcji	czarno-białych.	Wstęp	Paweł	
Pierściński	“Znaki	wizualne	w	krajobrazie	na	przestrzeni	
dziejów”	oraz	“Autorski	punkt	widzenia”

1983	–	8	BIENNALE	KRAJOBRAZU	POLSKIEGO 
spis	prac	oraz	51	reprodukcji	czarno-białych.	Wstęp	Paweł	
Pierściński:	“Symbole	w	obrazie	fotograficznym”	oraz	
“Autorskie	opracowanie	fotografii”

1985	–	9	BIENNALE	KRAJOBRAZU	POLSKIEGO	OGÓLNOPOLSKA	 
WYSTAWA	FOTOGRAFII 
	spis	prac	oraz	36	reprodukcji	czarno-białych.	Wstęp	
Paweł	Pierściński	“Synteza	i	analiza	struktury	obrazu		
Fotograficznego”	oraz	“Znaczenie	krajobrazu	kulturowego”

1987	–	10	BIENNALE	KRAJOBRAZU	POLSKIEGO 
spis	prac	oraz	44	reprodukcje	czarno-białe	i	14	barwnych 
Wstęp:	1	-	Paweł	Pierściński	“Znaczenie	kieleckiego	Biennale 
i	jego	rola	w	tworzeniu	nowych	wartości	w	fotografii	polskiej”; 
2	-	Fryderyk	Kremser	“By	nie	dać	zasnąć	duszy	narodu”; 
3	-	Marian	Rumin	“Temat	krajobrazu	w	dziejach	sztuki	polskiej	
i	światowej”

1989	–	XI	BIENNALE	KRAJOBRAZU	POLSKIEGO	 
spis	prac	oraz	33	reprodukcji	czarno-białych	oraz	7	barwnych	
Wstęp:	1	-	słowo	od	organizatorów,	2	-	Paweł	Pierściński	
o	krajobrazach	historycznie,	symbolicznie	i	z	“potrzeby	serca”	
oraz	o	znaczeniu	świadectwa	naszego	“tu	i	teraz”

1991	–	Ogólnopolska	Wystawa	Fotografii	XII	BIENNALE	
KRAJOBRAZU	POLSKIEGO	Kielce	1991 
spis	prac	oraz	10	reprodukcji	czarno-białych	i	14	barwnych.	
Wstęp:	Marian	Rumin	“O	swoistości	języka	fotograficznego	

w	wizualizacji	obrazów”;	Paweł	Pierściński	“Krajobrazy	jako	
odwieczne	źródło	inspiracji	ludzi	sztuki”

1995	–	Ogólnopolska	Wystawa	Fotografii	XIII	BIENNALE	
KRAJOBRAZU	POLSKIEGO	Kielce	1995 
spis	prac	oraz	20	reprodukcji	czarno-białych	i	32	barwne. 
Wstęp	Marian	Rumin	o	czteroletnim	oczekiwaniu	na	Biennale	
oraz	o	znamiennym	podziale	wystawy	na	“Piękno	krajobrazu”	
i	“Krajobraz	ekologiczny”

1997	–	XIV	BIENNALE	KRAJOBRAZU	POLSKIEGO	Kielce	1997 
spis	prac	oraz	10	reprodukcji	czarno-białych	i	32	barwne. 
Wstęp	Jerzy	Daniel	“O	roli	kieleckiego	środowiska	
fotograficznego	w	renesansie	polskiej	fotografii	pejzażowej”

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
1977 –	I	Ogólnopolskie	Sympozjum	Fotograficzne	pn.	“Krajobraz”	 

w Ameliówce k/Kielc
1979 –	II	Ogólnopolskie	Sympozjum	Fotograficzne	pn.	“Krajobraz”	

w	Ameliówce	k/Kielc	(6-9.04.1979)	 
–	Wystawa	“Fotografia	jurorów:	Zbigniew	Dłubak,	Paweł	
Pierściński,	Tadeusz	Sumiński”	-	Galeria	Fotografii	ZPAF	
Kielcach	–	Wystawa	fotografii	Fryderyka	Kremsera	pn.	“Eseje	
krajoznawcze”	–	Galeria	KMPiK	w	Kielcach	(ul.	Szkolna	36	a)

1981	–	III	Ogólnopolskie	Sympozjum	Fotograficzne	pn.	“Krajobraz”	
w	Ameliówce	k/Kielc	(27-29.03.1983)	–	“Jurorzy	VII	Biennale	
Krajobrazu	Polskiego”	w	Galerii	Fotografii	ZPAF	w	Kielcach

1983	–	IV	Ogólnopolskie	Sympozjum	Fotograficzne	pn.	“Krajobraz”	
w Ameliówce k/Kielc

1985	–	V	Ogólnopolskie	Sympozjum	Fotograficzne	pn.	“Krajobraz”	
w Ameliówce k/Kielc

1987	–	VI	Ogólnopolskie	Sympozjum	Fotograficzne	pn.	“Krajobraz”	
w Ameliówce k/Kielc

1989	–	VII	Ogólnopolskie	Sympozjum	Fotograficzne	pn.	“Krajobraz”	
w Ameliówce k/Kielc

BiennaLe KraJOBraZu POLsKieGO
TRADYCJE

Fotografia polska narodziła się w Kielcach i od tego czasu jest 
nierozerwalnie związana z naszym miastem. Pierwsze zdjęcia 
w roku ogłoszenia wynalazku fotografii (1839) wykonał, mieszkający 
w Kielcach (w latach 1837-1844), inżynier gubernialny Maksymilian 
Strasz, wynalazca z dziedziny optyki i chemii. W późniejszym 
czasie opracował on cztery podręczniki dagerotypii i fotografii, 
które służyły polskim mistrzom kamery przez pięćdziesiąt lat. 
Inżynier Maksymilian Strasz w pełni zasłużył na miano ojca polskiej 
fotografii. W okresie międzywojnia w Kielcach powstało pierwsze 
stowarzyszenie fotograficzne, Sekcja Fotografii (przy Polskim 
Towarzystwie Krajoznawczym). Wśród różnorodnych form pracy, 
zorganizowała ona wystawy ogólnopolskie: I Wystawę Fotografii 
Krajoznawczej (1933) oraz II Wystawę (1936). Trzecia Wystawa 
Krajobrazu Polskiego nie została otwarta z przyczyn obiektywnych 
(wernisaż zaplanowano na 1.09.1939).

 Po zakończeniu II wojny światowej ruch fotograficzny odrodził się 
poprzez działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. W roku 1955 powołany 
został Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, 
przekształcony w roku 1961, w posiadające osobowość prawną, 
Świętokrzyskie Towarzystwo Fotograficzne. W nowej jednostce 
organizacyjnej spotkały się dwie estetyki: dokumentacyjna (rodem 
z PTK) oraz estetyzująca (inspirowana wzorami fotografii ojczystej 
Jana Bułhaka). Obydwie estetyki wywarły wpływ na dalsze dzieje 
środowiska, w którym najczęściej fotografowanymi tematami były 
świętokrzyskie pejzaże. Program tworzenia dokumentacji krajobrazu 
rolniczego wypełnił działania Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Fotograficznego. Zdaniem powstałej przy ŚTF “Grupy Roboczej” 
było intensyfikowanie pracy indywidualnej członków. Powołano także 
“Tekę Dyspozycyjną” dla ułatwienia kontaktów Towarzystwa z całym 
fotograficznym światem. Organizowano spotkania warsztatowe, oraz 
wycieczki plenerowe (połączone ze wspólnym fotografowaniem). 
Uczestnicy tych wspólnych działań wypracowali niepisane kanony 
fotografowania świętokrzyskich poletek. Wkrótce pojawiły się 
sukcesy fotografów zrzeszonych w ŚTF. 

Pierwszym ogólnopolskim sprawdzianem była wystawa 
ogólnopolska “I Biennale Krajobrazu Polskiego” w Warszawie 
(1963), zorganizowana przez Federację Amatorskich Stowarzyszeń 
Fotograficznych w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno 
Krajoznawcze. Kieleccy autorzy otrzymali liczne nagrody 
indywidualne, a ŚTF przyznano dyplom zbiorowy (pierwsze tego 
typu odznaczenie w fotografii polskiej) “Za aktywną działalność 
znajdującą wyraz w wysokim poziomie artystycznym prac członków”. 
Ważniejszym jednak osiągnięciem kieleckiego środowiska 
fotograficznego było zaprezentowanie nowej estetyki fotografowania 
krajobrazu.

Obecny na wystawie, znakomity artysta i teoretyk fotografii, Jan 
Sunderland nazwał napotkane zjawisko artystyczne KIELECKĄ 
SZKOŁĄ KRAJOBRAZU. Nazwa przyjęła się, a życie potwierdziło 
zasadność sformułowania.

Ważny fakt artystyczny, jakim było stworzenie nowego kierunku 
artystycznego, w decydujący sposób wpłynął na dalsze losy kieleckiego 
środowiska fotograficznego i w istotny sposób przyczynił się do 
powstania nowych faktów organizacyjnych. Wśród nich najważniejszym 
okazało się utworzenie i funkcjonowanie Biennale Krajobrazu 
Polskiego, imprezy ogólnopolskiej o znaczeniu ponadregionalnym 
i ważnym dorobku artystycznym. Mimo licznych prób i zabiegów 
organizacyjnych, nie udało się przekształcić kieleckiego projektu 
w imprezę międzynarodową.

W SŁUŻBIE POLSKIEJ FOTOGRAFII
Powstanie (1968) oraz znakomity rozkwit idei “Biennale Krajobrazu 

Polskiego” w Kielcach, związane było z naturalnymi procesami rozwoju 
środowiska, które już od początku zorganizowanego ruchu (1955) 
zaznaczyło odrębność własnych idei artystycznych. Według badacza 
historii: “Przykłady świadczą dobitnie, że Świętokrzyskie Towarzystwo 
Fotograficzne (1968-1988) swojego programu regionalizmu nie 
traktowało nigdy jako zamykanie się w opłotkach nawet przepięknego 
krajobrazu województwa, a wychodziło ze swoimi ideałami 
artystycznymi i programem działania do innych regionów” (Juliusz 

Garztecki “Fotografia kielecka w trzydziestoleciu” - w “Kielecka Szkoła 
Krajobrazu”, Kielce 1979).

Regułą w pracy wielu środowisk polskiej fotografii było 
umacnianie własnych dokonań oraz promowanie własnych “gwiazd” 
i indywidualności twórczych. W opozycji do tak wąsko pojmowanych 
interesów, środowisko kieleckie zaadresowało swoją aktywność 
do ogółu polskich fotografów pejzażystów, a swoje posłannictwo 
traktowało jako służbę społeczną dla polskiej fotografii.

Warto podkreślić, że w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
w Kielcach wypracowano program rozwoju sztuki fotograficznej oparty 
o kontynuację tradycji.

Może właśnie z tych powodów, kierunki pracy polskich fotografów 
pejzażystów były przemilczane, a nawet zwalczane przez krytykę 
artystyczną. W fachowej prasie fotograficznej nie ukazywały się żadne 
informacje o kierunkach pracy, osiągnięciach lub kłopotach środowiska, 
brak było nawet krótkich zapisów w dziale “Kronika”.

Oficjalnie nie zaistniały ogólnopolskie wystawy “Biennale”, 
wielkie przeglądy historyczno problemowe, czy zjazdy fotograficzne 
“Sympozja”. W szczególności kieleccy animatorzy ruchu 
fotograficznego podjęli i przez wiele lat prowadzili walkę z krajową 
krytyką fotograficzną o nadanie krajobrazowi właściwej rangi oraz 
o przywrócenie tego tematu do normalnej praktyki artystycznej. Batalia 
przyniosła pożądany skutek. Obecnie temat krajobrazu funkcjonuje 
w pracy mistrzów kamery, a młodzi fotografowie nie muszą się wstydzić 
z powodu wyrażania swojego zamiłowania do pejzażu. Renesans 
fotografii krajobrazowej dokonał się przy czynnym udziale kieleckiego 
środowiska fotograficznego.

Żywe idee krajoznawstwa i regionalizmu propagowane w kieleckim 
środowisku fotograficznym, sprzyjały rozwojowi współpracy z innymi 
ośrodkami. Wokół kieleckiego programu “Krajobraz Polski” udało 
się zgromadzić wszystkich polskich fotografów pejzażystów. 
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, wszystkie 
zjawiska i dokonania artystyczne polskiej fotografii, związane 
z krajobrazem, narodziły się, lub miały związek z kieleckim centrum 
fotograficznym. W Kielcach zorganizowano sztandarową ekspozycję 
“Biennale Krajobrazu Polskiego (od 1969) oraz Ogólnopolskie 
Sympozjum Fotograficzne pn. “Krajobraz” (1977-1989). Tu powstały 
również pomnikowe wydawnictwa albumowe, jak na przykład 
“Mistrzowie Polskiego Krajobrazu” (Kielce 2000), będące swoistym 
podsumowaniem dzieła polskich mistrzów kamery w momencie 
przełomu: stuleci, tysiącleci oraz technologii (masowe pojawienie się 
cyfrowej techniki zapisu obrazów). Trwająca przez niemal półwiecze 
działalność przyniosła liczne fakty artystyczne, które w pełni 
udowadniają zasadność nazwania kieleckiego środowiska Stolicą 
Polskiego Krajobrazu.

BIENNALE KRAJOBRAZU POLSKIEGO (1969-1975)
Organizacja “Biennale Krajobrazu Polskiego” była momentem 

przełomowym w pracy kieleckiego środowiska fotograficznego. Już 
po pierwszej edycji, polscy fotografowie docenili wystawę “Biennale” 
jako najlepszą metodę podtrzymania tematyki pejzażowej, zwalczanej 
w owym czasie przez krytykę artystyczną. 

Federacja Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, 
po sukcesie warszawskiego “Biennale” nie organizowała następnej 
wystawy, powierzając realizację kolejnych edycji Świętokrzyskiemu 
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Towarzystwu Fotograficznemu. Rzecznikiem idei przeniesienia 
wystawy do Kielc był ówczesny prezes ŚTF Jerzy Kamoda, który 
organizował w 1968 roku przygotowania do utworzenia “Biennale” 
mobilizując aktyw Towarzystwa do społecznych zadań. Funkcję 
sekretarza i komisarza wypełnił nad wyraz skrupulatnie Stanisław 
Lipka. Oficjalny dokument przydzielający Kielcom prawo organizowania 
wystawy, otrzymał nowy prezes ŚTF Janusz Buczkowski. Kierowany 
przez niego nowy Zarząd ŚTF podtrzymał obrane kierunki pracy. 
Otwarcie “I Ogólnopolskiej Wystawy Krajobrazu Polskiego” w Kielcach 
odbyło się w listopadzie1969 roku. 

Kolejne ekspozycje, oznaczone nazwą: ogólnopolska wystawa 
fotograficzna “Biennale Krajobrazu Polskiego”, odbyły się w latach: 
1971, 1972, 1975. Były to (łącznie z wystawą 1969 roku) wystawy 
fotografii amatorskiej. Swoisty izolacjonizm nie zezwalał na udział 
w wystawie profesjonalistom (zrzeszonym w Związku Polskich 
Artystów Fotografików i fotografom, mistrzom cechu rzemieślniczego) 
oraz osobom niestowarzyszonym. Na I, II, III “Biennale” triumfy święciła 
Kielecka Szkoła Krajobrazu. W roku 1969 członkowie ŚTF otrzymali 
komplet nagród: Tadeusz Jakubik (I), Janusz Buczkowski (II), Jerzy 
Kamoda oraz Jerzy Mąkowski (równorzędne III). Na IV edycji Biennale 
zanikła supremacja autorów kieleckich, zaś poziom prac konkursowych 
utrwalił się i nie wykazywał tendencji rozwojowych. 

BIENNALE KRAJOBRAZU POLSKIEGO (1977-1989)
Poważny wkład kieleckiego środowiska fotograficznego do 

programu rozwoju polskiej fotografii, nie był możliwy do realizacji przez 
działaczy ruchu fotoamatorskiego. Piszący te słowa poświęcił dekadę 
1965-1975 na zorganizowanie w Kielcach jednostki związku twórczego. 
Kielecka Delegatura Związku Polskich Artystów Fotografików powstała 
w 1975 roku, a Okręg Świętokrzyski ZPAF powołano w 1978 roku. 
Obydwa fakty organizacyjne ułatwiły starania o powszechny udział 
w wystawie wszystkich fotografujących. Przełamanie swoistego 
izolacjonizmu (wystawy dla amatorów, czy dla profesjonalistów) 
wymagało wiele starań i osobistego zaangażowania komisarza 
“Biennale”, zabiegającego o wprowadzenie do regulaminu reguły 
powszechnego udziału w wystawie: amatorów (z kręgu towarzystw 
zrzeszonych w FASFwP), profesjonalistów (członków ZPAF), 
krajoznawców (członków PTTK), mistrzów (rzemiosło fotograficzne) 
oraz niestowarzyszonych. Starania zostały uwieńczone sukcesem, 
a projektowana zmiana została wprowadzona do regulaminu “V BKP” 
(1977). Od czasu tego precedensowego wydarzenia, powszechny 
udział wszystkich fotografujących został przyjęty i obowiązywał w wielu 
wystawach krajowego wystawiennictwa fotograficznego. 

Kieleckie “ V Biennale” zyskało znakomite uzupełnienie. Z okazji 
wernisażu wystawy zorganizowano I Ogólnopolskie Sympozjum 
Fotograficzne pn. “Krajobraz“ w Ameliówce k/Kielc. Obydwie imprezy 
utworzyły w Kielcach DNI FOTOGRAFII. Przez wiele lat (do 1989 roku) 
była to najpoważniejsza manifestacja polskiej twórczości fotograficznej, 
a “Biennale” gromadziło czołówkę fotografów pejzażystów oraz 
wybitnych jurorów. Każdej ekspozycji towarzyszył obszerny, starannie 
zredagowany katalog (co w omawianym okresie nie było zbyt 
częstą praktyką organizatorów wystaw). Duże walory dydaktyczne 
i semantyczne przynosiła obecność autorów na wernisażu wystawy 
oraz ich uczestnictwo w pracach “Sympozjum”. Nie do przecenienia 
była osobista percepcja eksponowanych utworów fotograficznych oraz 

aktywny udział w pracach teoretycznych tego ogólnopolskiego zjazdu.
Dodatkową atrakcją dla uczestników stały się wystawy prezentujące 

twórczość jurorów, jak na przykład “Jurorzy VI BKP: Zbigniew Dłubak, 
Paweł Pierściński, Tadeusz Sumiński” (1979), czy “Jurorzy VIII BKP”: 
Edward Hartwig, Paweł Pierściński, Jerzy Szepetowski, Mirosław 
Wiśniewski (1983). Ekspozycje przybliżyły wszystkim autorom 
dokonania znakomitych nestorów polskiej fotografii. Pionierskim 
odkryciem “VIII BKP” (1983) było zorganizowanie unikalnej konkurencji 
“Dokumentacje Wykonane przez Grupy Twórcze” (Dział “C”). Do 
konkursu stanęły: Jastrzębski Klub Fotograficzny “Niezależni”, Kielecka 
Szkoła Krajobrazu, Komisja Fotografii i Filmu ZW PTTK w Lublinie, 
Grupa “Kron” z Tychów oraz Seminarium Fotografii “Środowisko” 
KFK ZG PTTK z Warszawy. W tej konkurencji, organizowanej po 
raz pierwszy (i jedyny) w historii polskiej fotografii, bezapelacyjne 
zwycięstwo odniosła Kielecka Szkoła Krajobrazu.

Na kolejnych wystawach “Biennale” pojawiły się działy poświęcone 
ochronie środowiska oraz dokumentowi fotograficznemu. Był to widomy 
znak, że organizatorzy reagują na przemiany polityczno-gospodarcze 
w kraju oraz uwzględniają nastroje społeczne, wyznaczające rytm 
rozwojowy kultury narodowej. Od “V BKP” (1977) do “XIV BKP” 
(1997) kielecka wystawa funkcjonowała w niezmienionym kształcie, 
w dwóch działach: “A” - Piękno Polski oraz “B” - Krajobraz - dokument 
(lub Ochrona środowiska), co miało na celu uwypuklenie zagadnień, 
które przyczyniły się do uformowania zasad ideowych KSK. Godnym 
podkreślenia był fakt, że z biegiem lat różnice między działami 
zaczęły się zacierać: do ”Piękna Polski” coraz częściej trafiały prace 
o charakterze dokumentalnym, zaś do “Krajobrazu - Dokumentu” 
nastrojowe pejzaże.

Organizatorzy “Biennale” przeczuwali nadejście przełomu 
społeczno gospodarczego w Polsce, w związku z czym kieleckie 
środowisko zgłosiło do realizacji ogólnopolski projekt cyklu wystaw 
pn. “Rodzina Robotnicza”. Proponowany cykl wystaw fotografii 
socjologicznej miał na celu udokumentowanie warunków życia, 
pracy i wypoczynku środowiska robotniczego, czyli sfotografowanie 
swoistego krajobrazu społecznego największej grupy pracowniczej 
w kraju. Siłami własnymi Okręg Świętokrzyski ZPAF zrealizował 14 
wystaw (spośród 25 zaplanowanych). Pozostałe zaplanowane wystawy 
nie odbyły się z powodów obiektywnych (stan wojenny w Polsce). Idea 
tych prezentacji >>krajobrazy społeczne<< wypłynęła w prostej linii 
od wiodącego tematu krajobrazu, koronnej specjalizacji kieleckiego 
środowiska fotograficznego.

W oparciu o idee kieleckiego “Biennale” zorganizowane zostały 
wielkie, pionierskie ekspozycje historyczno problemowe, zainicjowane, 
opracowane i zrealizowane dla całej fotograficznej Polski w stolicy 
polskiego krajobrazu. Obydwie wystawy podejmowały ważne problemy, 
mające znaczenie dla fotografii pejzażowej. Pierwsza z nich pn. 
“Polska Fotografia Krajobrazowa 1944-1984” została zaprezentowana 
Galerii „Piwnice” BWA w Kielcach (1985), a druga pn. “Krajobrazy 
świata w fotografii polskich podróżników” - w Galerii “Zachęta” CBWA 
w Warszawie (1987). 

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM FOTOGRAFICZNE
“KRAJOBRAZ” (1977-1989)

Przedstawiciele Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, konsekwentnie 
i z uporem, poświęcali kolejne lata działań o nadanie krajobrazowi 

właściwej rangi i przywrócenie tej tematyki do normalnej praktyki 
artystycznej. Aby osiągnąć pożądane cele, do współpracy zapraszano 
różne środowiska krajowej fotografii. W szczególności zadbano 
o refleksję krytyczno teoretyczną i należytą promocję tematyki 
pejzażowej. Wartości te krzewiło i propagowało Ogólnopolskie 
Sympozjum Fotograficzne “Krajobraz”, odbywające się przy okazji 
wernisażów: od “V Biennale” (1977) do “XI Biennale” (1989). 
W owych latach kielecka impreza należała do największych 
i najbardziej reprezentatywnych spotkań polskich fotografów, krytyków 
artystycznych, publicystów oraz organizatorów ruchu fotograficznego. 
Zapraszano wszystkich zainteresowanych rozwojem problematyki 
krajobrazowej. Gościnna sala Ośrodka Wypoczynkowego “Ameliówka” 
(usytuowanego na zboczach Góry Klonówki) wypełniona była po 
brzegi. W każdym, kilkudniowym spotkaniu uczestniczyło 150 do 200 
osób. Uczestnicy Sympozjum czerpali obopólne korzyści: autorzy 
poznawali bieżącą “produkcję” kolegów - pejzażystów oraz kierunki 
pracy intelektualnej polskich krytyków, zaś ci ostatni poznawali aktualne 
trendy w twórczości krajobrazowej, natomiast organizatorzy ruchu 
fotograficznego otrzymywali znakomite informacje o uwarunkowaniach 
i o potrzebach własnego środowiska.

Kolejne spotkania obejmowały różnorodne tematy i problemy 
związane z funkcjonowaniem krajobrazu we współczesnej sztuce 
polskiej. Wszystkie ważne wypowiedzi, powielone w formie “Materiałów 
z Sympozjum”, trafiały do autorów “Biennale” oraz do uczestników 
Sympozjum, a także do fachowych zbiorów bibliotecznych (Biblioteka 
Narodowa, biblioteki uniwersyteckie, Akademie Sztuk Pięknych, 
muzea). Bez przesady można stwierdzić, że kieleckie środowisko 
fotograficzne przedstawiło zwarty, w pełni udokumentowany stan 
współczesnej fotografii krajobrazowej w Polsce. Niestety ze smutkiem 
należy stwierdzić, że działalność środowiska była przemilczana 
(o projektach nie informowała krajowa prasa fotograficzna), a nawet 
zwalczana i traktowana jako coś podrzędnego, bliżej nie określona 
“druga kategoria”, czy peryferia współczesnej sztuki fotograficznej.

“Dni Fotografii” podejmowały i realizowały między innymi tematy: 
definicja krajobrazu oraz krajobraz wewnętrzny (1977), omówienie 
warunków decydujących oraz niedecydujących, a także budowanie 
nastroju fotografii krajobrazowej (1979), zagadnienia analizy i syntezy 
oraz wartości ponadczasowe utworów fotograficznych (1987), 
system znaków oraz proces “zaklinanie krajobrazów” przez sztukę 
(1989). Swoje poglądy prezentowali znani krytycy, autorzy tekstów, 
prelegenci, organizatorzy pracy oraz animatorzy fotografii, między 
innymi: Zbigniew Dłubak, Juliusz Garztecki, Edward Hartwig, Fryderyk 
Kremser, Zbyszko Rzeźniacki, Jan Sunderland, Leonard Sempoliński 
i wielu innych. Funkcję organizatora i komisarza “Sympozjum” 
wypełniał Paweł Pierściński.

PRZEŁOM (od 1991)
Przełom lat 80/90 XX wieku wpłynął niekorzystnie na działalność 

stowarzyszeń twórczych. Okręg Świętokrzyski ZPAF dotkliwie 
odczuł trudności finansowe i z przyczyn obiektywnych zrezygnował 
z organizowania Ogólnopolskiego Sympozjum Fotograficznego pn. 
“Krajobraz”. Niejako “z rozpędu” realizowane były wystawy “Biennale”: 
XII w 1991 roku, XIII w 1995 roku (po czteroletniej przerwie) oraz XIV 
w 1997 roku. W zmienionej, krytycznej sytuacji, funkcję komisarza 
przejęło Biuro Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF, a personalnie jego 

dyrektorka Kazimiera Piątek. Wystawa “Biennale” służyła fotografom do 
1997 roku, po czym w organizacji tej ważnej manifestacji artystycznej, 
potrzebnej dla wszystkich polskich fotografów pejzażystów, nastąpiła 
przerwa spowodowana zmienionym systemem finansowania 
wszystkich dyscyplin sztuk pięknych. Dodatkowe pogorszenie sytuacji 
Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF spowodowała utrata Galerii Fotografii 
oraz kieleckiej siedziby biura.

W tej kryzysowej sytuacji do lamusa odeszły marzenia 
i długoletnie starania środowiska o przekształcenie kieleckiej wystawy 
w międzynarodowe “Biennale Krajobrazu”. Z rozrzewnieniem 
wspominany był rok 1939, w którym wybuch wojny przerwał organizację 
“Ogólnopolskiej Wystawy Polskiego Krajobrazu” w Kielcach. Pamięcią 
sięgamy do uchwał założycielskich zebrań Kieleckiej Delegatury 
(1975) oraz Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF (1978), które wskazywały 
na potrzebę zorganizowania wystawy międzynarodowej „Biennale 
Krajobrazu”.

O pięknej idei rozwoju Biennale nie zapomniał Zarząd Okręgu 
Świętokrzyskiego ZPAF, pracujący pod kierownictwem Andrzeja 
Borysa (pełniącego funkcję prezesa od 2002 roku). Nowy skład 
osobowy Zarządu poszukiwał dla Okręgu właściwego miejsca w nowej 
rzeczywistości oraz wzmacniał formy organizacyjne i czynił starania 
o reaktywowanie tej wartościowej imprezy. Zabiegi animatorów 
przyniosły pożądany efekt w roku 2012. Ogłoszono projekt artystyczny 
pod nazwa Festiwal Fotografii Krajobrazowej - Kielce 2012. Funkcję 
inicjatorów i autorów koncepcji oraz komisarzy Festiwalu przyjęli: 
Andrzej Borys i Paweł Opaliński.

W ramach Festiwalu najciekawszą i wiodącą imprezą będzie bez 
wątpienia XV Międzynarodowe Biennale Krajobrazu. Do regulaminu 
projektowanej ekspozycji autorzy wprowadzili istotne zmiany, 
jednakże w ramach kontynuacji tradycji, komisarze (Andrzej Borys 
i Paweł Opaliński) pozostawili w programie wiele ważnych myśli 
oraz idei artystycznych wypracowanych przez polskich pejzażystów, 
uczestniczących w pracach kieleckiego centrum fotografii pejzażowej. 
Warunki nowego Biennale zaadresowano zgodnie z tradycją, do 
ogółu fotografów pejzażystów polskich, ale w 2012 roku zaproszenie 
skierowano również do międzynarodowego forum mistrzów krajobrazu. 
Wyrażam głębokie przekonanie, że formuła kieleckiego Festiwalu 
zostanie przyjęta i zaakceptowana powszechnie przez wszystkich, 
zainteresowanych rolą i znaczeniem krajobrazu we współczesnym 
świecie.

Paweł Pierściński
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