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art ekoOgólnopolski
Plener Fotograficzny

– pamięci Pawła Pierścińskiego (1938 - 2017)
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Inicjatywa Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF pod tytułem Art Eko to plener będący spotkaniem różnych osobowości fotograficznych, 

z pokazami prac, dyskusjami i przede wszystkim penetrowaniem miejsca, w którym ów plener się odbywa i zapisywaniem rodzących się 

tu wrażeń na fotografiach. Sam plener jest platformą wymiany poglądów, postaw i prezentacją różnorodnych sposobów posługiwania się 

fotografią jako systemem komunikowania. Efektem pleneru jest wystawa a trwałym śladem katalog tejże wystawy. To ważna część całej 

inicjatywy Art Eko. Wrażenia z pleneru pozostają w głowach uczestników, wystawa, po nawet najdłuższej ekspozycji, znika ze ścian galerii, 

pozostaje publikacja dająca, także po latach, wyobrażenie o wystawie i tym co wzbudziło zainteresowanie autorów.

Ostatnie 31 już spotkanie Art Eko odbyło się na początku października 2018 roku. Inicjatorem był Andrzej Borys przy wspar-

ciu grupy świętokrzyskich fotografików, od lat organizator wielu plenerów z tego cyklu. Z całej Polski zjechało 36 fotografów. Te-

matem przewodnim były „Struktury natury” ale ważnym podtytułem było „z dedykacją Pawłowi Pierścińskiemu”. Odwołanie się do 

tego znakomitego artysty zobowiązywało. Pierściński swoimi pracami i rozważaniami teoretycznymi zwrócił uwagę na pejzaż jako 

szczególny zapis kultury rolnej, tworzącej plastyczne znaki w krajobrazie polskim. Interesowało go swoiste naznaczanie przestrzeni 

działaniami człowieka przywiązanego do ziemi. W swoich kadrach łączył relacje między tym jak człowiek kształtuje poddaną mu 

przestrzeń a tym jak sama natura porządkuje po swojemu teren, nad którym panuje. Widzenie przestrzeni przez Pawła Pierścińskie-

go zainspirowało wielu innych fotografików ze środowiska świętokrzyskiego, co doprowadziło do narodzin Kieleckiej Szkoły Krajo-

brazu a wraz z nią powstania jednego z najciekawszych sposobów opowiadania o szczególnej przestrzeni jaką jest świętokrzyskie 

i północna małopolska. Ostatnie Art Eko odbywało się w Chęcinach, wokół teren pagórkowaty, pola, lasy, drogi, w tym autostrada 

w budowie, zabudowania, niektóre zamieszkane a niektóre od dawna opuszczone. Niby te same miejsca, które fascynowały Pier-

ścińskiego. Minęły jednak lata od czasu gdy przemieszczał się po tych terenach. Polska jest już innym krajem i inaczej wygląda nasz 

rodzimy krajobraz. Małych poletek nie widać, nie opłaca się ich uprawiać. Dziś co innego rośnie na dawnych polach, tworzących 

niegdyś fascynujące układy szachownic, porośniętych zbożami, warzywami czy roślinami na pasze. Tamte gry plastyczne, wypeł-

niające pagórki świętokrzyskie, zniknęły a wraz z nimi podstawowy temat Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Swoją drogą ile lat można 

realizować ten sam temat? 

Struktury natury,
dedykowane
Pawłowi Pierścińskiemu

Przed fotografami, przymierzającymi się dzisiaj do zapisywania krajobrazu w swych kadrach, pojawiają się całkiem inne wyzwa-

nia niż przed autorami sprzed pokolenia a nawet już dwóch pokoleń. Naturalne przestrzenie uległy nowym przemianom, wynika-

jącym z rozwoju gospodarczego i jego konsekwencji w postaci upadków pegeerów i kółek rolniczych, w postaci szerokich dróg 

przecinających góry i doliny, w postaci gospodarstw wielkoobszarowych, opuszczeniu małych pól i dziczeniu roślinności na nich. 

Czas Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, dziś już zamknięty, doskonale wpisał się w ideę ukazaną na wystawie „The Land: Twentieth century 

landscape photographs” zorganizowanej przez Billa Brandta w 1975 roku. Warto wspomnieć, że w wystawie tej, wśród światowych 

gigantów, znaleźli się Paweł Pierściński i Wiesław Prażuch. Wystawa była zachwytem nad urodą ale i mocą natury i magią jaką potrafi 

wytworzyć, a także zauważeniem roli człowieka wpisującego się swoimi działaniami w tworzenie ładu plastycznego wspierającego 

dzieło natury. 

I dzisiaj da się odnaleźć podobne wątki w otaczającym nas pejzażu ale być może obecnie prawdziwsze będzie spojrzenie za-

proponowane przez autorów amerykańskiej wystawy „New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape” przygotowa-

nej przez Williama Jenkinsa dla  International Museum of Photography, George Eastman House w Rochester i eksponowanej także 

w 1975 roku. Autorzy porzucili dotychczasowe sposoby opowiadania o krajobrazie. W dużej mierze wynikało to z przemian na ame-

rykańskiej prowincji i dominacji przestrzeni podmiejskich i miejskich, nie tyle w krajobrazie ile w codziennym życiu Amerykanów, 

przenoszących się ze wsi i farm na tereny gęściej zamieszkane. Nowych topografów  interesowała zmiana tego co jest rzeczywistym 

punktem odniesienia dla mieszkańców ich kraju. Piękno krajobrazu pozostało w chronionych parkach narodowych, a poza nimi 

pojawiło się nowe: przemysł, nachalne reklamy, tania architektura moteli przydrożnych i osiedli podmiejskich.

Do Polski dotarły te same procesy zmieniające krajobraz. Spotkanie fotografików w Chęcinach było próbą przedyskutowania 

tego jak opowiadać o dzisiejszym wyglądzie przestrzeni, która nas otacza. Podtytuł poplenerowej wystawy nieco zawęził spojrzenie, 

bo Paweł Pierściński zasłynął krajobrazami wypełnionymi ładem, uporządkowaną kompozycją i energią światła. Czy wobec tego 

wypada opowiadać zdecydowanie inaczej niż On to czynił?

Wystawa poplenerowa nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Wieczorne spotkania uczestników pleneru były bardziej poświę-

cone pokazom prac (chwała autorom że przywieźli swoje prace) i przybliżaniem własnego myślenia o fotografii niż poszukiwaniem 

jakiegoś zbiorowego, spójnego zerknięcia na współczesny pejzaż kraju, który dołączył do globalnego systemu gospodarczego 

i całkiem nieźle sobie w nim radzi. Taka dyskusja przydałaby się całemu środowisku, może nawet pozostalibyśmy wierni propozy-

cjom Pawła Pierścińskiego a może nieco byśmy tą Jego wizję zmodernizowali? Niegdyś intelektualnym wsparciem dla fotografów 

krajobrazu były sympozja towarzyszące kieleckiemu Biennale Krajobrazu. Art Eko może spokojnie być porównywalną płaszczyzną 

dyskusji o polskim krajobrazie, jaki on rzeczywiście jest i w związku z tym jak go pokazywać. Różnorodność postaw autorów wy-

stawy poplenerowej pokazuje ich potencjał indywidualny, od nawiązywania do Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, przez wątki inspiro-

wane fotografią elementarną, do wędrowania drogami wskazanymi przez nowych topografów, obecnego nie tylko w fotografii 

amerykańskiej. Wystawa Art Eko to zmienne wizje autorskie, od myślenia dokumentalnego, swobodnych impresji wynikających 

z zauroczenia pejzażem, skupieniu na nierzucających się w oczy a intrygujących szczegółach, do zachwytów nad dostojeństwem 

i pięknem czystego krajobrazu. Autorskie propozycje różnią się między sobą, często zdecydowanie, tak jak bardzo różnorodna jest 

przestrzeń otaczająca każdego z nas. Nie wynegocjowano, w czasie nocnych dysput plenerowych, wspólnego stanowiska czy świa-

domej dyskusji odmiennych postaw, do zaprezentowania jej odbiorcom. Przez co wystawa jest zbiorem indywidualnych wizji a nie 

uogólnionym spojrzeniem czy sporem dwóch nieco opozycyjnych względem siebie interpretacji krajobrazu. Mimo tego pozostaje 

interesującą propozycją fotografów pejzażu, szukających własnych dróg, choć wszyscy czują duchową obecność wielkiego mistrza.

Andrzej Zygmuntowicz
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Zeszłoroczny plener fotograficzny ART-EKO, który miał miejsce w malowniczo położonym Korzecku koło Chęcin - dedykowany 

był naszemu koledze, wybitnemu artyście fotografikowi Pawłowi Pierścińskiemu. Bogata twórczość i działalność artystyczna Pawła 

dotyczyła w dużej mierze krajobrazu, a właściwie wielu krajobrazów i ich form, kończąc na całkowitej abstrakcji.  Uczestnicy naszego 

pleneru wykonywali zdjęcia zawsze w „jakimś” krajobrazie – w jego danym wnętrzu. Również motyw przewodni pleneru pt. - „Struk-

tury Natury” zawiera w sobie całą głębie problematyki krajobrazowej – zarówno tej rzeczywistej jak i nie rzeczywistej, strukturalnie 

(„Struktury”) przeskalowanej do naszej wyobraźni, lub naturalnie („Natury”) rejestrowanej bezpośrednio za pomocą naszych zmy-

słów – bliżej prawdziwej natury. Bo prawdę mówiąc krajobraz zawsze towarzyszy naszemu życiu, żyjąc – czy nam się to podoba, 

czy nie - jesteśmy na niego skazani. Krajobraz naszego mieszkania, podwórka, bliskiego i dalekiego otoczenia, krajobrazy lat dzie-

cinnych, plenerów, czy krajobrazy naszej wyobraźni – można tak wymieniać w nieskończoność – bo wszystko jest krajobrazem! 

Dlatego od wieków człowiek stara się zdefiniować krajobraz  - stworzyć jego zapis, dociekać jego istoty. 

Po raz pierwszy słowo krajobraz zostało użyte przez rzymskiego architekta Witruwiusza (I w. p.n.e) w pierwszych łacińskich 

tekstach opisujących winnice i ogrody - ogrodnik nazywany jest topiarius -  czyli przedstawiciel ars topiaria - sztuki pejzażu (Cha-

rageat 1978). Dokładne i cenne opisy elementów krajobrazu zawarli nasi średniowieczni kronikarze - Gall Anonim w „Chronica 

Polonorum” (ok. 1112-1116) oraz Jan Długosz herbu Wieniawa (1415-1480). Ten ostatni to autor dzieła „Annales seu cronicae incliti 

Regni Poloniae” (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego), obejmującego historię Polski od najdawniejszych czasów do 

1480 roku. W skład tego dzieła wchodzi „Chorographia Regni Poloniae”, która stanowi unikatowy dokument ówczesnych czasów 

przedstawiający geograficzny obraz ziemi, a zwłaszcza hydrografię ziem polskich. Słowo krajobraz w języku polskim nie było znane 

przed XIX w. Wcześniej używaliśmy zapożyczonego z języka niemieckiego słowa Landschaft, które oznaczało: kraj, okolicę, widok - 

panoramę. Określenie to bardziej podkreślało estetyczne i artystyczne spojrzenie na dany teren. Słowo krajobraz po raz pierwszy do 

polskiego słownictwa wprowadził Joachim Lelewel, który użył je w publikacji „Dzieje Polski Joachim Lelewel potocznym sposobem 

opowiedział, do nich dwanaście krajobrazów skreślił” (Lelewel 1829). W XIX wiecznej Polsce rozbiorowej do określenia malarstwa 

pejzażowego, a od połowy XIX w. w fotografii „ojczystej” przyrody używano również określenia „krajowidoku”. 

Krajobraz według badaczy zagadnienia (Wolski 2002) posiada co najmniej pięć różnych znaczeń pojęciowych: pojęcie ogólne, 

pojęcie stosowane w celu określenia jakiegoś fragmentu powierzchni ziemi, krajobraz określający fizjonomię powierzchni ziemi, 

krajobraz jako geokompleks odbierany wszystkimi zmysłami, krajobraz jako system/ustrój składników środowiska geograficznego. 

Więc jest to termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia, 

sztuka itp.) różnie definiowany i interpretowany. Były i są to często określenia stosowane zarówno w nauce jak i życiu powszednim. 

Według Słownika Języka Polskiego pod red. W.  Doroszewskiego krajobraz oznacza: „przestrzeń powierzchni ziemi widzianą z pew-

nego punktu; widok okolicy; przedstawienie w dowolnej, najczęściej malarskiej technice rzeczywistego lub fantastycznego widoku 

natury”. 

Zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową, sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 roku, a przez Polskę raty-

fikowaną 27 września 2004 roku, termin krajobraz „znaczy obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania 

i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich” (Art. 1, definicje, lit. a). Analiza tego zapisu wskazuje, iż poszczególne składowe 

w sposób syntetyczny obejmują zakres wielu dziedzin i specjalizacji naukowych - łącząc w tejże definicji świat natury i kultury.

Analizując typologię krajobrazów sporządzoną przez wiele państw europejskich wyróżniamy trzy podstawowe kategorie za-

stosowanych atrybutów krajobrazu, są to: cechy przyrodnicze (elementy biotyczne i abiotyczne), cechy społeczno/gospodarczo/

echniczne, cechy kulturowo/estetyczne (Majchrowska 2013). Z cech przyrodniczych najwięcej zastosowań miały takie atrybuty jak: 

rzeźba terenu, geologia, gleby, roślinność i hydrografia. Cechy społeczno/gospodarczo/techniczne w największym stopniu delimi-

towane były: użytkowaniem ziemi, układem przestrzennym, historią oraz obecnością dziedzictwa kultury. Cechy kulturowe związa-

ne bardziej z niematerialnymi aspektami to: identyfikacja/klimat miejsca, walory estetyczne/malowniczość, naturalność i harmonij-

ność (Majchrowska 2013), bądź dysharmonia i chaos w krajobrazie.

Krakowski Ośrodek Architektury Krajobrazu zaproponował już w latach 60. XX w. podział krajobrazu ze względu na ukształ-

towanie powierzchni, pokrycie terenu i stopień ingerencji ludzkiej (Bogdanowski, Novak, Bruzda 1976, 1981). Biorąc pod uwagę 

ukształtowanie powierzchni wyróżniamy krajobraz nizinny, pofalowany, pagórkowaty i górski. Pokrycie terenu kształtuje krajobraz 

pustynny, stepowy, leśny i rolniczy. W zależności od sposobu i stopnia przeobrażenia środowiska przyrodniczego wyróżniamy krajo-

braz pierwotny, naturalny, kulturowy - harmonijny i dysharmonijny. Typologia ta była/jest użyteczna przy pracach urbanistycznych, 

ruralistycznych, z zakresu gospodarki przestrzennej - stanowi  wstęp do analizy wnętrza krajobrazowego.

Aby prawidłowo oceniać jakość krajobrazu należy umieć analizować jego budowę i strukturę. Do tego m.in. służą wyodrębnio-

ne jednostki – wnętrza architektoniczno/krajobrazowe. Według Bogdanowskiego (1981) „krajobraz poznajemy poprzez rozeznanie 

jego wnętrz”. Wnętrze – jego pojęcie powstało w sferze symbolicznej wyobraźni i jest umowne (Patoczka 2000), jest to część ba-

danego krajobrazu która składa się z pewnych określonych elementów i łączy się z innymi wnętrzami, jest wyodrębnioną częścią 

przestrzeni. Wnętrze składa się z czterech podstawowych elementów: płaszczyzny poziomej, ścian, sklepienia i elementów wolno 

stojących. Składowe te oddziałują na krajobraz dając nam niepowtarzalny odbiór – widok, panoramę i detal danego wnętrza. Obraz 

ten może być podzielony ścianami lub łączący się z sąsiednimi wnętrzami za pomocą „bram” (Patoczka 2000). Ściana wnętrza jest to 

forma lub zespół form ograniczających widok na poziomie naszego wzroku, brama zaś to każda przerwa w ścianie. System zmysłów 

człowieka odbierający bodźce dąży do ich porządkowania i usystematyzowania – tak samo jest z postrzeganym krajobrazem – pró-

bujemy zamknąć go w jakimś schemacie kompozycyjnym, nie możemy się od tego uwolnić obserwując i nieustannie oceniając 

nasze otoczenie. To właśnie wnętrza są podstawowymi elementami determinującymi odbiór krajobrazu, a co za tym idzie kształtują-

cymi nasze wrażenia. Badanie wnętrz stało się w obliczu degradacji krajobrazu koniecznością – jest to ważny wskaźnik jakości życia, 

świadomego bądź nieświadomego gospodarowania zasobami natury i kultury przez człowieka. 

 Takim świadomym badaniem krajobrazu za pomocą narzędzia – aparatu fotograficznego zajmowali się Twórcy Kieleckiej 

Szkoły Krajobrazu. Ich działalność to ewenement w skali Polski i świata. Tym Twórcom na czele z Pawłem Pierścińskim poświęcony 

był trzydziesty pierwszy plener ART-EKO.

Piotr Wypych

Skazani
na krajobraz
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ART-EKO 31/1 Korzystając z okoliczności, iż Okręg Świętokrzyski ZPAF niedawno obchodził 40-lecie istnienia, pragnę złożyć serdeczne podzię-

kowania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Okręgu. Koleżankom i Kolegom, członkom OŚ ZPAF gratuluję i dziękuję za to, 

że jesteście w Naszym Okręgu. 

Dziękuję Kolegom, którzy tworzyli podwaliny Delegatury, a następnie Okręgu: Janowi Siudowskiemu – pierwszemu członkowi 

ZPAF w Kielcach. Pawłowi Pierścińskiemu – twórcy Okręgu, pierwszemu Prezesowi, następnie Honorowanemu Prezesowi Okręgu 

Świętokrzyskiego.

Dziękuję Kolegom z Kieleckiej Szkoły Krajobrazu: Januszowi Buczkowskiemu, Wacławowi Cisłowskiemu, Jerzemu Kamodzie, 

Tadeuszowi Jakubikowi, Januszowi Spałwanowi, Pawłowi Pierścińskiemu. 

Dziękuję wszystkim dotychczasowym Prezesom Okręgu: Pawłowi Pierścińskiemu, Jerzemu Piątkowi, Antoniemu Myśliwcowi, 

Wiesławowi Turno. Koledze Krzysztofowi Zającowi za to, że nie do końca zepsuł Okręg. Koledze Arturowi Dźwirkowi, obecnemu 

Prezesowi, za dobre chęci i zamierzenia na przyszłość.

Dziękuję Kolegom, którzy działali w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, dbającej o przygotowywanie kandydatów do ZPAF: 

Januszowi Buczkowskiemu, Jerzemu Mąkowskiemu, Wiesławowi Turno, Antoniemu Myśliwcowi, Andrzejowi Ładzie oraz 

Zdzisławowi Słomskiemu – pełniącemu kierownictwo OKK, a następnie Rady Artystycznej Okręgu. Szczególnie dziękuję Januszowi 

Buczkowskiemu za sprowadzenie do Kielc Biennale Krajobrazu Polskiego. Biennale trwało przez wiele lat, z przerwami, przechodząc 

trudne lata. Ostatnie 3 edycje odbyły się w formule międzynarodowej, aż do 2018 roku.

Nie dziękuję maleńkiej grupce osób z naszego Okręgu za zlikwidowanie sztandarowego projektu jakim było Międzynarodowe 

Biennale Krajobrazu. Nie mogę dziękować za brak poczucia historycznych wartości Okręgu. 

Dziękuję za wieloletnią pracę w biurze Okręgu: Kazimierze Piątek, Jolancie Pierścińskiej, Waldemarowi Kseniowi (słynnemu Ga-

lernikowi ZPAF). Bez ich zaangażowania i  pracy Okręg nie mógłby odnieść wielu sukcesów. 

Składam podziękowania wielu osobom, którzy bardzo nam sprzyjali i pomagali między innymi dla: 

– Dyrektora BWA Mariana Rumina, za wieloletnią współpracę, dzięki której Okręg wielokrotnie wychodził szczęśliwie z rożnych 

trudnych sytuacji;

– Dyrektora Jacka Kowalczyka, dobrego sprzymierzeńca w wielu naszych przedsięwzięciach i wielu projektach;

– Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisława Adamczaka za znakomitą współpracę;

– Prezesa ZAiKS Janusza Foglera,  za wielokrotne wsparcie projektów Okręgu, Biennale Krajobrazu, ART-EKO;

– Stowarzyszenia KOPIPOL, dzięki któremu mogliśmy zrealizować wiele przedsięwzięć artystycznych;

– Prezesa Targów Kielce Andrzeja Mochonia, za wielokrotną pomoc i wsparcie sponsorskie;

– Władz Miasta Kielce oraz Władz Urzędu Marszałkowskiego, a zwłaszcza panu Adamowi Jarubasowi. 

– Dziękuję wszystkim sympatykom fotografii, którzy swoją obecnością podczas wystaw i wernisaży wspomagali nas życzliwością 

i dobrym słowem. 

 Dziękuję,

 Andrzej Borys

	 Prezes	OŚ	ZPAF	w	latach	1990-1994	oraz	2002-2015

	 Vice	Prezes	OŚ	ZPAF	w	latach	1988-1990	oraz	1999-2002

Projekt ART-EKO stał się rozpoznawalny w całej Polsce i za granicą. Na naszych plenerach gościli fotograficy z 10 krajów. Wy-

nikiem realizacji fotograficznych były wystawy poplenerowe wraz z dokumentacją w formie katalogów drukowanych, bądź cyfro-

wych. Dzieje plenerów ART-EKO bywały czasem trudne i burzliwe, ale zawsze udawało się kontynuować Nasz Plener. Przetrwał czasy 

stanu wojennego i kryzysu ekonomicznego. Najbardziej dramatyczny okazał się 30-ty jubileuszowy plener ART-EKO. Po prostu był, 

tyle można o nim powiedzieć. Lepiej czym prędzej opuścić kurtynę i zapomnieć. 

W roku 2018 Grupa Inicjatywna Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF w składzie: Zofia Turno, Wiesław Turno, Waldemar Kozub, Piotr 

Wypych i Andrzej Borys, postanowiła kontynuować projekt ART-EKO, nadając mu ryt tematyczny spójny z działalnością Kieleckiej 

Szkoły Krajobrazu: ART-EKO 31/1 „Struktury Natury” z dedykacją Pawłowi Pierścińskiemu, naszemu koledze związkowemu i twórcy 

Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF. 

Wyniki pracy zaproszonych fotografików można obejrzeć na wystawie poplenerowej oraz w katalogu wystawy. Jako komisarz 

projektu pragnę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom biorącym udział w 30-letnim projekcie 

ART-EKO, a w szczególności Kolegom, którzy organizowali plenery: Jerzemu Piątkowi, Andrzejowi Pęczalskiemu (kuratorom pierw-

szych dwóch plenerów), Jarosławowi Korbińskiemu, Antoniemu Myśliwcowi, Andrzejowi Ładzie i Wiesławowi Turno  (wielokrotnie 

prowądzacym plenery ART-EKO). Mam nadzieję, że ART-EKO będzie kontynuowane przez następną dekadę, a może i dłużej. 

 Andrzej Borys

	 organizator	i	komisarz	18-tu	plenerów	ART-EKO

— to projekt będący kontynuacją trzydziestu dotychczasowych plenerów ART-EKO. 
W historii trzech dekad uczestnicy plenerów ART-EKO w swych działaniach foto-
graficznych rejestrowali tereny pogranicza Polski, Roztocze, region świętokrzyski. 
Każdy plener to blisko trzydziestu uczestników, co przez 30 lat daje bardzo pokaź-
ną grupę artystów fotografików oraz plastyków. 
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pełniać braki, których natura sama nie może czasem wypełnić. Sztuka, uzupełniając braki natury, naśladuje ją pod względem jej 

sposobu działania. Arystoteles mówi, że: „(...)sztuka częściowo uzupełnia to, czego natura nie może urzeczywistnić, a częściowo ją 

naśladuje(...)”.[3]

Naśladowanie natury przez sztukę rozumiane jest tu w określonym kontekście, na wzór procesu naturalnego, składającego 

się z szeregu następujących po sobie stadiów: najpierw pąki, potem kwiaty, następnie owoce i nasiona; tak i sztuka powinna po-

dążać do celu poprzez poszczególne czynności. Sztuka to umiejętności zdobyte przez człowieka i pokierowane jego rozumem. 

Tak rozumiana przez Greków sztuka obejmowała całą kulturę. Poza sztukami uzupełniającymi naturę, mamy sztuki naśladowcze, 

nazwane później pięknymi, w tym malarstwo. Uzupełniając braki natury, sztuka ją naśladuje pod względem sposobu jej działa-

nia (mimesis sztuki). Sztuka naśladowania, mimesis (mimeza), leży u podstaw zdobywania wiedzy i umiejętności przez człowieka. 

Zdaniem Arystotelesa, jednym ze sposobów zdobywania wiedzy jest właśnie naśladowanie: „(...)wszyscy ludzie z natury pragną 

poznawać(...)”. Każdy człowiek chce poznawać, a dostrzeganie podobieństwa to jedno z głównych sposobów zdobywania wiedzy. 

Natura (przedmiot naśladowany) jest konkretem, ale konkretem dającym podstawy do uogólnień, może więc stanowić materiał 

dla sztuki. Ta zaś interioryzuje otaczającą nas rzeczywistość, a jednocześnie pozwala rozumnie uporządkować aktywność naszego 

ducha.[4] Arystoteles łączy mimezę z odejściem od rzeczywistości. Mówi, że sztuka przedstawia rzeczywistość nie taką, jaką jest, 

ale jaką być powinna. Naśladowanie artystyczne bazuje więc na tym, co prawdopodobne. Lepsza jest rzecz wiarygodna, choć nie-

możliwa, niż możliwa, jednak nietrafiająca do przekonania. Arystoteles wyjaśnia także, dlaczego artysta ma prawo do „nadużyć” czy 

„niedociągnięć”, mówiąc, że mimeza nie jest tym samym, co realizm czy naturalizm.[5] Reasumując arystotelesowską teorię mimesis, 

natura stworzona i dana nam obiektywnie (natura naturata) może zostać zreformowana w tym, co stanowi naturę tworzącą (natura 

naturans), ponieważ człowiek jest jej elementem. Naśladowanie natury tworzącej byłoby więc naśladowaniem sił twórczych, także 

i wybitnych ludzkich dokonań.

Dopiero Plotyn wyraża przełomową dla historii sztuki tezę, mówiąc, że artysta zdolny jest kontemplować prawzory wszystkich 

rzeczy: „(...)sztuka nie naśladuje po prostu rzeczy widzialnych, lecz sięga do zasad stanowiących źródło przyrody(...)”. Od wtedy sztuka 

nie naśladuje świata natury, ale same jej idee. Artysta, kontemplując świat przyrody, może tworzyć piękno wyższe niż jej piękno. Po-

wie Plotyn jednak: „(...)sztuka jest wtórna w stosunku do przyrody; naśladując ją, wydaje jedynie słabe i mętne jej obrazy. (…) Artysta 

nie może „stworzyć” czegoś nowego, może tylko wyżej wznieść się ku ideom, które są „gotowe”, i ze względu na które ulepszyć może 

dzieło sztuki. A ponieważ hierarchia piękna biegnie od idei poprzez umysł artysty aż do wytworu, to z tego wynika, że piękno zawar-

te w umyśle artysty jest wyższe od tego, które zostanie zmaterializowane w sztuce(...)”. Natomiast dopiero sposób urzeczywistniania 

idei w sztuce wyróżnia artystów. Mimesis jest więc naśladowaniem twórczym. Sztuka jest naśladowaniem twórczym, gdyż metafora, 

jako jej narzędzie, nie wyczerpie tego, co naśladowane.[6]

    Obok malarstwa, najbliżej mimesis jest fotografia, która w zależności od nasycenia barw i użytych kompozycji będzie przypo-

minać sfotografowany obiekt. Fotograficy, przedstawiając wizualnie sfotografowany obiekt, przekazują jednocześnie odbiorcy, jak 

patrzeć, aby osiągnąć doznanie. W fotografii, podobnie jak w malarstwie, jest to gra pomiędzy twórcą a odbiorcą, ale przy użyciu 

medium fotograficznego. Zarówno obraz malarski, jak i fotograficzny podlega ścisłym zasadom postrzeżenia percepcyjnego. Jed-

nak pomiędzy obrazem malarskim a fotograficznym jest taka oto różnica, że obraz fotograficzny zawsze czerpie ze źródeł natury, 

a malarstwo niekoniecznie. Obraz fotograficzny przez wizualną bliskość z naturą ma w sobie rzeczywiste istnienie, a przez to auten-

tyzm przedstawienia. Ta bezpośrednia relacja odwzorowywania natury daje siłę fotografii.[7]

Jak zauważa Rudolf Arnheim: „(…) widzenie obiektu w przestrzeni, to widzenie go w kontekście, (…) to odczytywanie jego wła-

sności z cech, jakie narzuca mu otoczenie i obserwator (…)”.[8] Czyli jest to widzenie rzeczywistości w relacji. Struktura (łac. struktura 

- budowa) jest stałym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Jej pojęcie możemy rozważać dwojako, jako strukturę szeroko 

„Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, 
co naśladuje przyrodę”

Giordano Bruno 

Sztuka mimesis natury

Mimeza (mimesis), określana w polskim języku jako naśladowanie, wprowadzona została w starożytnej Grecji do tradycji kultu-

rowej, a następnie do filozofii i sztuki. Platonowi przypisuje się pogląd, że mimesis to kopiowanie. Władysław Tatarkiewicz mówi, że 

Platon: „pojmował naśladowanie rzeczywistości przez sztukę bardzo skrajnie, jako bierne i wierne jej kopiowanie”.[1] Piotr Jaroszyński 

polemizuje z tą tezą, mówiąc, że używanie słowa kopia jest tu błędne, ponieważ w dawnym rozumieniu copia (łac.) - to obfitość, 

zapas, bogactwo, a dziś słowo to oznacza identyczność. Tymczasem Platon używał słów greckich: apeikazia - robić podobnym, afo-

moioma - podobieństwo, eikona - obraz. Mówi więc o wizerunku, podobieństwie, wyobraźni lub obrazie, a nie o kopii, która musi 

mieć duży stopień identyczności. Mimesis jest podobieństwem, a podobieństwo to nie kopia, lecz ślad, co dobrze oddaje polskie 

słowo naśladowanie. Według Platona, sztuka nie tworzy jakiegoś nowego świata. Sztuka naśladuje idee albo świat zmysłowy, bo 

wytwory ludzkie muszą się do czegoś odnosić. Ale idee, mówi Platon, mogą naśladować jedynie sztuki wytwórcze, czyli rzemiosło, 

natomiast świat zmysłowy lub naturę - sztuki dziś nazywane pięknymi, w tym malarstwo, naśladujące barwy i kształty. Platon pod-

nosił rangę rzemiosła względem sztuk pięknych, przez co oddalał je od idei, czyli Prawdy, Dobra i Piękna. Mimesis sztuki jeszcze w 

mniejszym stopniu zbliża się do wzorów niż świat zmysłowy. Kopiowanie w przypadku malarstwa, choćby pod względem proporcji 

czy wymiarów, jest ze względów obiektywnych nie do spełnienia. Wierne naśladowanie rzeczywistości mogłoby się odnieść tylko 

do idei, które gwarantują prawdę i dobro, ale nie do świata zmysłowego, gdyż jest to niemożliwe lub bezcelowe, jeśli naśladowane 

miałyby być brzydota lub zło. Tak więc platońska mimesis nie jest kopiowaniem ani w odniesieniu do natury, ani w odniesieniu 

do sztuki, ponieważ i natura, i sztuka nie są zdatne skopiować idei. Jeśli sztuka naśladuje naturę, to nie jest to kopiowanie, bo obie 

zależne są od niematerialnego wzoru. W odniesieniu do malarstwa wierne i bierne kopiowanie modeli jest bezcelowe, ponieważ 

właśnie „fantazja” przywraca iluzję, natomiast wierność deformuje ujęcie poznawcze.[2]

Arystoteles, uczeń Platona, odrzucił teorię idei. Według niego, platońskie idee to tylko uprzedmiotowione pojęcia, powstające 

na drodze abstrakcji. Twierdził, że natura, która była dla niego czymś żywym, a wszystkie byty ogarnięte zostały tzw. Duszą świata, 

potrzebuje sztuki. Natura była tym, co samo się stawało, co samo rosło. Posiadało wewnątrz siebie zasadę stawania się, możemy 

więc tę zasadę określić mianem duszy. Arystoteles wskazuje, że: „(…) natura jest zasadą i wewnętrzną przyczyną ruchu oraz spoczyn-

ku w rzeczach, w których istnieje z istoty, a nie akcydentalnie (…), natura rzeczy jest tu rozumiana jako proces powstawania, wskutek 

czego rzecz osiąga swoją naturę (...)”.[3] W podstawowym sensie natura nie jest stanem pierwotnym, ale stanem zaktualizowanym, 

stanem końcowym - doskonałym. Celowość natury potwierdzała się w fakcie jej cykliczności zmian w mikro - i makrokosmosie, 

którą dostrzegali i podziwiali Grecy. Jednak ta cykliczność zmian nie dokonuje się zawsze idealnie, czasem pewne aktualizacje nie 

następują z różnych powodów. Wówczas przydatna może być sztuka. Właśnie ona zdolna jest do aktualizacji natury, może uzu-
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Sprawa jest o tyle trudna, że jestem w sytuacji myszy, której 

zachciało się  - opisać górę… – spróbuję…

A
artysta, animator, archiwista, absolutny, atrakcyjny, acan, ad-

ministrator, agitator, aktywny, akuratny, alchemik, altruista, 

animator, ambasador, antologia, arbitralny, autentyczny, autor, 

autorytatywny, awangardowy…

B
baca, bakalarz, bezsporny, bezstronny, bezustanny, bez-

względny, biegły, biograf, bliski, błyskotliwy, bohater, boryka-

jący, budowniczy, busola, bystry, bywalec…

C
celujący,  cementujący, cenny, centralny, cenzor, cerber, ce-

remonialny, charakterny, charakterystyczny, chędogi, chętny, 

chlubny, chorąży, chroniący, chwacki, chwalebny, ciekawy, 

ciepły, cierpliwy, cięty, ciężki, czarodziej, czcigodny, członek, 

czołowy, czujny, czuły, czynny…

D
duma, dbały, delegat, delikatny, demokrata, dobitny, doboro-

wy, dobroduszny, dobrodziej, dobrowolny, dobry, dokładny, 

dokształcający, dokumentalista, dominujący, domyślny, do-

pinający, doradca, dorzeczny, dosadny, doskonały, dosłowny, 

dostępny, dostojny, doświadczony, dowcipny, dowódca, do-

zgonny, dozorca, dożywotni, drobiazgowy, drogocenny, dro-

gowskaz, druh, dyskretny, dyskutant, dystyngowany, działacz, 

dżentelmen…

E
edukator, efektowny, edytor, egzaminator, ekspert, ekstra, ela-

styczny, elegancki, emeryt, epoka, esteta, etyczny…

F
facet, fachowiec, fantastyczny, fantazyjny, fenomenalny, filo-

zof, fotografik, fundamentalny, fajny…

G
galant, genialny, geniusz, godny, godziwy, gorliwy, gospodar-

ny, gościnny, grzeczny… 

H
historia, honorowy, humanitarny, humanista…

Idealista, idealny, ideowy, ideolog, imperatywny, imponujący, 

indywidualista, innowator, instruktor, instytucja, interlokutor, 

interpretator, inżynier…

J
jednoczący, jegomość, jowialny, jubilat…

Jak opisać
Pawła Pierścińskiego aby 
nie popaść w banał, patos?

pojętej natury, ale także, jako strukturę obrazu fotograficznego. Obraz fotograficzny, podobnie jak malarski, posiada swoją formalną 

konstrukcję wewnętrzną, czyli strukturę zależnych i powiązanych ze sobą elementów. W obrazie buduje ją kompozycja i jej elemen-

ty, tworzące wzajemne relacje: światło, kształt, kolor, walor, plamy, linie, kierunki, rytmy, faktury, plany, proporcje. Dzięki interpretacji 

tematu oraz charakteru obrazowania, twórcy formułują przekaz znaczeń. Jedni podążają za bliskim ich rozważaniom nurtem, inni 

sytuują swoje przemyślenia w kontekście, jeszcze inni dążą do odrealnienia natury. Kadry fotograficzne (wyjęte z natury) mogą 

budować abstrakcyjne obrazy, „nierealną rzeczywistość”, której podstawą jest natura. Sposób fotografowania metodą makro daje 

wgląd w głąb struktur niedostępnych gołym okiem. Fotografie makro, skupiając się na strukturach niewidocznych, dezorientują 

odbiorcę, co do wielkości owych struktur, a tym samym odrealniają obraz fotograficzny odsłaniający to, co „pod powierzchnią” wi-

dzialnej natury. 

Dla twórcy fotografika ważna jest umiejętność własnego wyobrażenia wyglądu obrazowanego motywu przed przystąpieniem 

do tworzenia (eidentyczność), trwanie przy wyobrażonym wyglądzie eidentycznym, a nie naturalnym motywu, podczas pracy twór-

czej. Dotyczy to formy i treści komponowanego obrazu, ponieważ oba te elementy dopełniają się i oddziałują na widza. Forma 

służy treści, a najważniejszą treścią jest prawda wewnętrzna twórcy, przeżyta i autentyczna. Aby dotrzeć do niej, twórca powinien 

rozpoznać motyw (przeżycie) i odnaleźć jego naturalną obrazową esencję, poprzez odbieranie wyczuwalnej energii, którą wydzie-

lają fragmenty natury - neomaty. Do esencji twórca dochodzi drogą redukcji elementów natury.[9] Powstały obraz staje się niejako 

„wyobrażony z natury”. Co natomiast z faktem, że natura może zmieniać się w mgnieniu oka?, że trzeba działać natychmiastowo?, 

chwytać efemeryczny motyw, obrazując go w fotografii? Henryk Stażewski powie: ”Istnieją (…) w naturze zjawiska efemeryczne, nie-

trwałe i zmieniające się, ale ważne, o głębszym znaczeniu, które postrzegane przez artystę mogą w dziele sztuki odegrać dużą rolę 

i stać się przez sztukę trwałe i wieczne”.[10] Dobrze mieć wtedy przy sobie aparat i fotografować. Powtórki raczej nie będzie, chyba 

że liczymy na cud. Będzie to efemeryczność zastana w naturze, ale jednak przetworzona przez fotografika i uwieczniona w obrazie.     

Waldemar Kozub

Bibliografia:

1. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa, 1988

2. Jaroszyński P., Metafizyka i sztuka, Warszawa, 1996

3. Arystoteles, Fizyka, tłum. Leśniak K., Warszawa, 1968

4. Arystoteles, Metafizyka, tłum. Leśniak K., Warszawa, 1984

5. Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 1-2, Wrocław - Kraków, 1960

6. Plotyn, Enneady, t. 1-2, tłum. Krokiewicz A., Warszawa, 1959

7. Konik R., Między przedmiotem a przedstawieniem, Wrocław, 2013

8. Arnheim R., Myślenie wzrokowe, tłum. Chojnacki M., wyd. słowo/obraz/terytoria, 2011

9. Schmidt M., Fotografia i muzyka [w:] Format 1-2 (60), Wrocław, 2011

10. Stażewski H., Szukanie porządku w chaosie, [w:] Kultura, 1.10.1978



12 13

T
tajemniczy, taksator, taktowny, taktyczny, taran, teoretyczny, 

terminowy, tęgi, tłumaczący, tłumiący, tonujący, torujący, to-

talny, towarzyski, trafny, trener, triumfalny, tropiący, troskliwy, 

trwały, trwający, trybun, tubylec, turysta, tutejszy, twardy, twar-

dziel, twierdzący, twórca, tylokrotny, tytaniczny, tytularny, ty-

tułowy…

U
uciszający, uczciwy, uczesany, uczony, ucztujący, uczuciowy, 

uczący, uczynny, udoskonalający, udostępniający, udowad-

niający, uduchowiony, udzielający, udzielny, ufny, ugania-

jący, ugodowy, ujawniający, ujmujący, ukazujący, układny, 

ukochany, ukojny, ukształtowany, ultymatywny, ulubieniec, 

ułatwiający, umiarkowany, umiejący, umysłowy, umyślny, uni-

kat, uniwersalny, uniżony, uodporniony, uparty, uporczywy, 

upowszechniający, upragniony, uprawniony, uprzedzający, 

uprzejmy, urozmaicający, uruchamiający, urządzający, urze-

czywistniający, usamodzielniający, usiłujący, uskrzydlający, 

usługujący, uspokajający, uspołeczniony, ustalający, ustana-

wiający, ustatkowany, ustawiczny, systematyzujący, uszano-

wany, uszczęśliwiający, uśmiechnięty, uświadamiający, uświet-

niający, utalentowany, utożsamiany, utrwalacz, utwierdzający, 

uważny, uwidaczniający, uwielbiający, uwieczniający, uwierzy-

telniający, uwypuklający, uwzględniający, uzależniony, uzdol-

niony, uznany, uzupełniający, użyczający, użyteczny…

W
waćpan, walczący, waleczny, walor, warsztat, wartki, wartościo-

wy, wasz, waszmość, watażka, ważny, wcielenie, wdrażający, 

wdzięczny, werbujący, wertujący, werwa, wspierający, wędro-

wiec, wiarogodny, wiedzący, wielki, wielkoduszny, wielmożny, 

wielokrotny, wieloraki, wielostronny, wieńczący, wierny, wie-

rzytelny, wirtuoz, wizjoner, wizytator, władny, właściwy, wnikli-

wy, wnioskujący, wnoszący, wodzący, wolny, wódz, wpływa-

jący, wprawny, wprost, wprowadzający, wyraźny, wskazujący, 

wsławiający, wspaniałomyślny, wspaniały, wspierający, wspi-

nający, wspomagający, wspólny, współbiesiadnik, współcze-

sny, współczujący, współpracujący, współzawodniczący, wsta-

wiający, wstępujący, wstrząsający, wszechnica, wszechstronny, 

wszędobylski, wtajemniczony, wybaczający, wybawiający, wy-

bierany, wybieralny, wybitny, wyborny, wyborowy, wybraniec, 

wychowawca, wychowawczy, wychwalany, wyczekujący, wy-

czulony, wydajny, wydatny, wydawca, wygładzony, wygrzebu-

jący, wyjaśniający, wyjawiający, wyjątkowy, wykazujący, wyklu-

czający, wykładający, wykładowca, wykonawca, wykształcony, 

wykwalifikowany, wylewny, wymagający, wymowny, wynio-

sły, wyporny, wypowiadający, wyprawiający, wprowadzający, 

wyraźny, wyrażający, wyręczyciel, wyrocznia, wyrozumiały, 

wyróżniony, wyrzeczenie, wysłuchujący, wysłużony, wystawia-

jący, wystawowy, wystrzegający, wyszukany, wyśmienity, wy-

świadczający, wytężający, wytrwały, wytrzymały, wytworny, 

wytyczny, wywiązujący, wywoływacz, wyzdrowiał, wyznacza, 

wyznawca, wyzwanie, wyżej, wyższy, wzajemny, wzdychający, 

względny, wzięty, wzmiankowany, wznosi, wzorowy, wzywa…

X
- nie stwierdzono

Y
- nie stwierdzono

Z
zaaferowany, zaawansowany, zabiegający, zaborczy, zachęca-

jący, zaciekawia, zacięty, zacny, zaczarowany, zadaniowy, 

cdn…

„Pierwszy słownik synonimów hasła 
 - Paweł Pierściński”

/przed korektą/

Cezary Łutowicz

Sandomierz 2013r. 

K
kamrat, kategoryczny, klasa, klasyk, klejnot, klucz, kolega, kolek-

cjoner, komendant, komentator, komisarz, kompan, kompe-

tentny, kompletujący, komponujący, komunikujący, koncen-

trujący, konkretny, konkurencyjny, konkurent, konsekwentny, 

konstruktor, konsultant, kontaktowy, kontrastowy, kontroler, 

kontynuator, karcący, korespondent, korepetytor, korny, kor-

pulentny, korektor, kosztowny, krajoznawca, krasomówca, kre-

ator, krytyczny, krzepki, krzewiciel, książkowy, kształcący, ktoś, 

który, kulturalny, kultywujący, kumulujący, kunsztowny, kura-

cjusz, kurator, kurtuazyjny, kustosz, kwalifikator, kwestarz…

L
laborant, lapidarny, legenda, lepszy, liberalny, likwidator, literat, 

litościwy, logiczny, lojalny, lokator, lokomotywa, lotny, lubiany, 

lubiący, lśniący, ludzki, luksusowy, lustrujący…

Ł
łagodny, łagodzący, łaskawy, łasy, łączący, łebski, łowca…

M
magister, magnes, majster, maksymalny, małżonek, manife-

stujący, marka, marzyciel, masywny, mądry, mąż, mediator, 

mentor, metodyczny, mędrzec, męski, miarodajny, miejscowy, 

mieszczanin, międzynarodowy, miły, misjonarz, mistrz, mo-

carz, modernista, mospan, mówca, myśliciel…

N
naciskający, naczelnik, nadawca, nadrzędny, nadzorca, nad-

zwyczajny, nagradzany, należący, nauczyciel, negocjator, nie-

codzienny, niedościgły, nienaganny,  nieodzowny, nieporów-

nany, niepospolity, niesamowity, niespożyty, niestrudzony, 

niezmordowany, niewyczerpany, niezachwiany, niezastąpio-

ny, niezawodny, niezbędny, niezłomny, notoryczny, nowator…

O
obecny, obeznany, obfity, obiektywny, obowiązkowy, obrot-

ny, obyczajny, obyty, ochotnik, oddany, odznaczany, ofiarny, 

ofiarodawca, opiekun, orędownik, oryginalny, orzekający, oso-

bistość, otwarty…

P
pedant, pedagog, pewny, pobłażliwy, poczesny, pojednaw-

czy, pokupny, polubowny, pomysłowy, popularny, populary-

zator, portrecista, porządny, posągowy, postać, poszukiwacz, 

poważny, powiernik, powściągliwy, pozytywny, pożyteczny, 

pragmatyczny, praktyczny, predestynowany, prekursor, pre-

zes, propagator, protektor, prowokator, pryncypał, przemoż-

ny, przenikliwy, przewidujący, przyczyna, przyjaciel, przyjazny, 

przyjemny, przynależny, przystępny, przywódca, przyzwoity…

R
redaktor, regionalista, regulaminowy, rejestrator, rekomendu-

jący, rekompensujący, reklamujący, rekonstruktor, rekordowy, 

renesansowy, renomowany, reportażysta, reprodukujący, reto-

ryczny, retuszer, rezolutny, rękodzielnik, robotny, romantyczny, 

rozdający, rozjemca, rozkazujący, rozmowny, rozpoczynający, 

rozprawiający, rozstrzygający, roztropny, rozumny, rozważny, 

rozwiązujący, rozwijający, ruchliwy, rygorystyczny, rzeczowy, 

rzeczoznawca, rzetelny…

S
samodzielny, samorodek, samowiedza, schludny, schwał, scy-

zoryk, sekretny, sekretarz, sekundant, senior, serdeczny, sędzia, 

silny, siłacz, skłonny, skrupulatny, skupiający, skuteczny, skwa-

pliwy, słownikowy, słowny, smakosz, socjolog, sowity, spajają-

cy, specjalista, spinający, spisujący, spokojny, społeczny, spory, 

spostrzegawczy, spożywający, sprawca, sprawiedliwy, spraw-

ny, sprężyna, sprytny, sprzyjający, srogi, stały, staranny, statecz-

ny, sternik, stoicki, stosowny, stowarzyszony, strażnik, strofują-

cy, stroskany, stróż, strzegący, stylowy, subiektywny, subtelny, 

sugestywny, sumienny, suty, swobodny, swojski, swój, symbol, 

sympatyczny, sympatyk, synonim, syntezujący, systematyczny, 

szacowny, szafarz, szanowny, szarmancki, szczególny, szcze-

gółowy, szczery, szczodry, szczytny, szermierz, szerzący, szkoła, 

szlachetny, szlachetny…

Ś
ścigły, ścisły, śledczy, ślęczący, śmiałek, świadczący, świadomy, 

światły, światowy, świetny…
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 1. Robert Andre – Koło

 2. Przemysław Barański – Radom

 3. Robert Baś – Kraków

 4. Piotr Bieniek – Kraków

 5. Andrzej Borys – Kielce

 6. Artur Dziwirek – Kielce

 7. Alek Figura – Wrocław

 8. Tomasz Grzyb – Radom

 9. Marcin Jastrzębski – Lublin

 10. Ryszard Karczmarski – Chełm

 11. Sebastian Klochowicz - Radom

 12. Jarosław Korbiński – Kielce

 13. Waldemar Kozub - Kielce

 14. Katarzyna Łata – Katowice

 15. Cezary Łutowicz – Sandomierz

 16. Andrzej Mochoń – Kielce

 17. Sławomir Oszywa – Kielce

 18. Zbigniew Podsiadło – Sosnowiec

 19. Jolanta Rycerska - Warszawsza

 20. Jacek Rzodeczko – Kielce

 21. Waldemar Siatka – Zamość

 22. Jarosław Siłakiewicz – Kielce

 23. Zdzisław Słomski – Radom

 24. Piotr Spek – Piła

 25. Małgorzata Stępnik – Kielce

 26. Brunon Szczapiński – Warszawa

 27. Wiesław Turno – Końskie

 28. Zofia Turno – Końskie

 29. Magdalena Wdowicz-Wierzbowska – Warszawa

 30. Paweł Wójcik – Kielce

 31. Mieczysław Wroński – Stalowa Wola

 32. Piotr Wypych – Piotrków Trybunalski

 33. Sławomir Zieliński – Kielce

 34. Waldemar Zieliński – Jelenia Góra

 35. Jan Zych – Kraków

 36. Andrzej Zygmuntowicz – Warszawa
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