


Paweł Pierściński | Kielce. 
Widok z wieżowca przy dawnym kinie Romantica, 1965 r.

Paweł Pierściński | Kielce. 
Skwer im. S. Żeromskiego, 1955 r.

Paweł Pierściński | Kielce. Kamienica przy ul. Świętokrzyskiej 
(obecnie ul. Kozia), 1960 r.

Paweł Pierściński | Kielce. 
Rozbiórka domów przy ul. Orlej, 1960 r.



Prezentowane fotografie Pawła Pierścińskiego pochodzą ze zbiorów 
Muzeum Historii Kielc. Uchwycone na nich sceny dokumentują chwile 
z życia codziennego, rozgrywające się na uboczu, w zaułkach  
i podwórzach miasta Kielce. Część fotografii to nieoczywiste spojrzenia 
na znane i mniej znane miejsca, podkreślające kontrasty pomiędzy 
wielkomiejskimi aspiracjami, a realną egzystencją. 

Paweł Pierściński | Kielce. Budynek dawnego przytułku 
na rogu ul. Świerczewskiego i Gwardii Ludowej 
(obecnie ul. Jana Pawła II i Seminaryjska), 1963 r.

Paweł Pierściński | Kielce. Podwórze przy ul. 1 Maja 
(obecnie ul. Piotrkowska), 1960 r. 

Paweł Pierściński | Kielce. Gmach Leonarda od strony 
ul. Krynicznej (obecnie ul. Winnicka), 1960 r.

Paweł Pierściński | Kielce. Karczówka od północy.  
W tle klasztor Pallotynów, 1964 r.



Paweł Pierściński 
„Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierśćińskiego”

Paweł Pierściński – Fotograf, publicysta, krytyk  
i teoretyk fotografii, działacz społeczny, organizator ruchu 
fotograficznego pejzażystów polskich, komisarz ogólnopolskich 
wystaw fotografii krajobrazowej, redaktor i współautor między 
innymi almanachów fotograficznych: „Mistrzowie Polskiego 
Pejzażu” (2000) oraz „Kielecka Szkoła Krajobrazu” (2002). 
Twórca, organizator i animator pracy kierunku artystycznego 
pod nazwą KIELECKA SZKOŁA KRAJOBRAZU. Urodził się 
25 maja 1938 roku w Kielcach. Dyplom magistra inżyniera 
budownictwa lądowego uzyskał na Politechnice Warszawskiej 
(1962). Fotografował od 1952 roku (debiut wystawienniczy – 
1955). Był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików 
(od 1964), członkiem honorowym ZPAF (od 1982) oraz 
członkiem honorowym wielu stowarzyszeń fotograficznych  
w Polsce.

Paweł Pierściński jest autorem ponad 250 wystaw 
indywidualnych, ponad 600 razy eksponował fotografie 
na wystawach w kraju i za granicą, otrzymał liczne medale, 
nagrody i dyplomy. Wydał kilkanaście albumów indywidualnych 
(w tym: „Struktury” – 1982, „Między Wisłą a Pilicą” – 2001, 
„Świętokrzyskie” – 2004). Jego fotografie były wielokrotnie 
publikowane w almanachach światowej fotografii (np. 
„Photography Year Book”, „Photographis”, „Fotojahrbuch 
International”, „Almanach FIAP”) oraz w fachowej prasie 
fotograficznej w wielu krajach. Fotografie Artysty znajdują się  
w kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach muzealnych:  
w Kolekcji Dzieł Sztuki BWA w Kielcach oraz m.in. we 
francuskim Muzeum Fotografii w Bievres, w Muzeum Sztuki 
Współczesnej im. A. Puszkina w Moskwie, Muzeum Historii 
Fotografii w Krakowie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Opublikował ponad 600 tekstów, opracowań krytycznych, 
recenzji i wstępów do katalogów wystaw (w tym: prace zwarte, 
monografie i prace źródłowe). Wśród prac teoretycznych 
wyróżniają się teksty omawiające działalność Kieleckiej Szkoły 
Krajobrazu oraz analizujące historię i podsumowujące bieżące 
dokonania polskiej fotografii krajobrazowej. 

Pierwszą opublikowaną pracą zwartą było uzasadnienie 
pracy kierunku estetycznego, broszura pn. „Kielecka Szkoła 
Krajobrazu” (Kielce 1976), a następnie między innymi: „Kielecka 
fotografia w latach 1978-1988” („Almanach fotografii” – 
Kielce 1989), „Polska Fotografia Krajobrazowa” (album 
„Mistrzowie Polskiego Pejzażu” – Kielce 2000), „Kielecka 
Szkoła Krajobrazu” (album – Kielce 2002) oraz tom wierszy 
pn. „Pagór” (Kielce 2005). W roku 2004 ukazała się antologia 
jego tekstów autorskich („Czas krajobrazu” – Kraków 2004),  
w roku 2007 autorskie opracowanie biografii („Paweł Pierściński 
– twórczość 1955-2005” – Kielce 2007), w 2008 „Słownik 
Biograficzny Polskich Fotografów”, w 2009 autobiograficzne 
„Pola pejzażu” oraz w 2017 – „Paweł Pierściński. Bibliografia 
podmiotowo-przedmiotowa”.

Za twórczość fotograficzną oraz za społeczną działalność 
organizacyjną Paweł Pierściński otrzymał liczne odznaczenia 
państwowe, między innymi: Krzyż Oficerski oraz Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, srebrną i złotą Odznakę 
„Gloria Artis” oraz honorowe odznaczenia Międzynarodowej 
Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) w Genewie: AFIAP, EFIAP, 
i EsFIAP. 

Hasła imienne „Paweł Pierściński” znajdują się, między innymi, w międzynarodowych 
encyklopediach fotografów oraz w międzynarodowych słownikach biograficznych. Zmarł 22 
maja 2017 r. w Kielcach. 12 stycznia 2018 r. miasto Kielce uhonorowało Artystę, odsłaniając  
Jego popiersie z brązu w Alei Sław XX wieku na Skwerze Szarych Szeregów.

Paweł Pierściński | Autoportret w ścianie lustrzanej, brom 1964 r. 
Fot. Archiwum BWA w Kielcach

Paweł Pierściński | Kielce. Osiedle Sady – 
widok od ul. Wojewódzkiej, 1974 r.

Projekt graficzny, skład, łamanie: Monika Cybulska / BWA w Kielcach


