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inspiracją dla powstania albumu „Bolesławiec - ruch fotograficzny w latach 1945-2011” były dwie rocznice, przypadające na lata 
2011 i 2012. w 1972 roku powstała w Bolesławcu Pracownia Fotograficzna przy sM „Bolesławianka”, w której przez lata kształciły się 
kolejne pokolenia amatorów fotografii. autorzy publikacji uznali to wydarzenie jako symboliczną datę zainicjowania zorganizowane-
go ruchu fotograficznego w Bolesławcu.

Drugim bardzo ważnym jubileuszem jest przypadająca w 2011 roku 30. rocznica powołania, funkcjonującego do dziś, Bolesławiec-
kiego Towarzystwa Fotograficznego, którego działalność zapisała się trwale w życiu kulturalnym miasta.

w niniejszej publikacji zaprezentowano zbiory fotografii, ukazujące przemiany Bolesławca na przestrzeni lat – począwszy od znisz-
czeń powojennych i odbudowy miasta poprzez tworzenie nowych dzielnic mieszkaniowych po wydarzenia współczesne. zdjęcia te 
są jednak szczególne. wykonywane były wyłącznie przez miejscowych fotografów. stąd nie mają one wyłącznie dokumentalnego 
charakteru, a są subiektywnym, często impresyjnie oddanym obrazem świata. Miasto na nich ukazane to piękno architektury, ale 
też miejsce wychowania i zamieszkania, to ludzie i wydarzenia, a przede wszystkim uczucia i emocje. Fotografie, które oddają życie 
miasta i jego mieszkańców.

Publikacja, którą oddajemy na Państwa ręce nie powstałaby, gdyby nie zaangażowanie wielu życzliwych osób. Pragniemy złożyć 
podziękowania wszystkim, którzy wsparli nas swoją wiedzą i użyczyli materiałów. Do powstania publikacji szczególnie przyczynili się: 
Mikołaj Jankowski (Prezes BTF), Janusz Moniatowicz, grzegorz Matoryn, Jerzy Paluszczyszyn, grzegorz sidorowicz, andrzej Pytliński, 
Paweł kijewski, halina Terelak, Jana Trawniczek, zygmunt Brusiło (TMB), Piotr hetel (sM „Bolesławianka”), Bożena Jędrzejczyk, alek-
sandra kornosz, ewa lijewska-Małachowska (Bok-Mcc), ryszarda wołowicka (Bok-Mcc), Marek łętowski (MDk), halina Majewska 
(MBP), Dorota kasprzyk (MBP), Danuta Maślicka, Barbara Macuga, Bogumiła Moniatowicz, stanisława opała, anna stawiarska, sła-
womir guzowski, Jolanta zuchniewicz, roman hryciów, helena kondratowicz, Jan Domaradzki, zbigniew Junik. serdecznie dziękuje-
my.

Mimo wsparcia tak wielu osób i instytucji mamy świadomość, że informacje zawarte w książce są niepełne. Mamy jednak nadzieję, 
że ta pierwsza, wstępna publikacja tak szeroko ukazująca działalność fotograficzną na terenie Bolesławca w latach 1945-2011 stanie 
się początkiem dyskusji i przyniesie kolejne, pełniejsze opracowanie tego zagadnienia.

WSTĘP

Anna Bober-Tubaj, Agata Kozioł, Anna Puk
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rynek, pierzeja południowa, fot. a. lub r. skorupa, ok. 1948 r. 
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kronika ruchu fotograficznego 1945 - 2011
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Kronika ruchu fotograficznego 1945 - 2011

Przez ponad 20 lat po wojnie trudno mówić o zorganizowa-
nym ruchu fotograficznym w Bolesławcu. Miasto i jego mieszkańcy 
borykali się z zupełnie innymi problemami. ludność przybyła na te 
tereny była zainteresowana swoją rdzenną kulturą, głównie jednak 
skupiając się na muzyce, tańcu, plastyce i rzemiośle artystycznym. 

w l. 50. XX w. fotografia miała charakter bardziej dokumen-
talny niż artystyczny. zniszczenia, potem także odbudowa miasta 
były najważniejszymi tematami zdjęć tego okresu. rudolf i alojzy 
skorupa wykonali doskonałą dokumentację fotograficzną miasta. 
Prowadzili oni zakład przy ul. kościelnej, do którego przychodzili 
młodzi ludzie, zainteresowani fotografią. Tam poznawali tajniki za-
wodu, nie było bowiem stowarzyszeń czy klubów fotograficznych. 
w krótce powstały także inne zakłady: l. rewersa (FoTo-oPTyka, 
rynek), chorzempy, potem wakuły (przy ul. ogrodowej), Parpury 

(FoTo-ceraMika, przy ul. kubika), z. Dzieduszki z domu koso-
budzkiej (przy ul. Tyrankiewiczów).

Pierwsze konkursy fotograficzne w mieście organizowała liga 
ochrony Przyrody oraz bolesławiecki oddział PTTk. wystawy po-
konkursowe i inne eksponowano w Muzeum ceramiki. Przykłada-
mi takich konkursów były m.in.:
• 1968 r. - konkurs fotograficzny „Piękno ziemi Bolesławieckiej” (orga-

nizatorem liga ochrony Przyrody we współpracy z Muzeum w Bole-
sławcu), 

• 1969 r. - konkurs fotograficzny „Bolesławiec w XXV-lecie Prl” (organi-
zatorem PTTk w Bolesławcu i Muzeum w Bolesławcu),

• 1970 r. - konkurs fotograficzny „XXV-lecie powrotu Bolesławca do ma-
cierzy”,

• 1971 r. - konkurs fotografii amatorskiej „ziemia Bolesławiecka”. 

NIEZORGANIZOWANA DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA W BOLESŁAWCU PO 1945 r.

rynek, pierzeja południowa, fot. a. lub r. skorupa, ok. 1948 r.  Prace porządkowe przy zachodniej pierzei rynku, fot. a. lub r. skorupa, ok. 1946-48 r. 
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SEKCJA FOTOGRAFICZNA SM „BOLESŁAWIANKA”

19.06.1972 r. powstała Pracownia Fotograficzna przy spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Bolesławianka”, była to pierwsza tego rodzaju 
placówka w mieście. inicjatorami jej uruchomienia byli: wiesław 
czopik (pierwszy kierownik sM „Bolesławianka”) oraz edward 
opała i Michał Twerd (instruktorzy). Początkowo pracownia mie-
ściła się przy ul. ogrodowej 13. Pierwszymi członkami byli: Janusz 
Moniatowicz, Mikołaj Jankowski i henryk Piotrowski. od iX 1972 r.                      
w PF prowadzone były regularne kursy fotograficzne dla grupy 
początkującej oraz zaawansowanej. w czasie ich trwania uczono 
technik wykonywania zdjęć, obróbki, sposobów wywoływania 
oraz zapoznawano z historią fotografii. w niewielkiej piwniczce 
przy ul. ogrodowej nie było jednak dobrych warunków do pro-
wadzenia warsztatów oraz zajęć edukacyjnych. 

14.05.1975 r. otwarto nową Pracownię Fotograficzną sM „Bo-
lesławianka” przy ul. Bielskiej 9. Jej uczestnicy zaczęli organizować 
wystawy - przeglądy swoich zdjęć w spółdzielczym klubie „relaks”, 
dzięki czemu mogli pokazać efekty swojej pracy. spowodowało to 
zwiększenie zainteresowania tą dziedziną sztuki wśród młodzie-
ży bolesławieckiej. Działalność pracowni została zauważona i do-
ceniona w 1977 r. na iV ogólnopolskim Przeglądzie amatorskiej 
Twórczości Fotograficznej w lubinie. spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Bolesławianka” otrzymała od centralnego związku spółdzielni Bu-
downictwa Mieszkaniowego 20 000 zł na uzupełnienie wyposaże-
nia pracowni.  01.08.1981 r. sekcja Fotograficzna sM „Bolesławian-
ka” została przekształcona w klub Fotograficzny. 

rok później klub obchodził 10 rocznicę powstania. z tej okazji, 
we współpracy z Bolesławieckim Towarzystwem Fotograficznym 
zorganizowano seminarium tematyczne. zajęcia poprowadzili: Je-
rzy wiklendt, roman hryciów, Tomasz olszewski i andrzej Pytliński. 

w latach 1977-1981 organizowano też plebiscyt „zdjęcie mie-

POCZĄTKI ZORGANIZOWANEGO RUCHU 

spotkanie z zespołem fotograficznym w klubie relaks, 13.10.1977 r.

siąca” - pokonkursowe wystawy zdjęć prezentowano w klubie 
„relaks”. 

w kolejnych latach bolesławieccy amatorzy fotografii zaczęli 
uczestniczyć w konkursach i wystawach o zasięgu ogólnopolskim 
zdobywając nagrody i wyróżnienia. szczególne znaczenie miał 
udział członków kF sM „Bolesławianka” w roku 1981 w Vii ogól-
nopolskim Przeglądzie Twórczości Fotograficznej spółdzielczości 
Mieszkaniowej w wałbrzychu. klub otrzymał w klasyfikacji zespo-
łowej i nagrodę, a bolesławianie zdobyli niemal całą pulę nagród 
w konkursach indywidualnych w poszczególnych kategoriach. 
Był to moment przełomowy. Dzięki zaistnieniu na ogólnopolskim 
konkursie, spółdzielnia Mieszkaniowa postanowiła przekazać 
klubowi nową siedzibę. Pojawił się nawet pomysł, by klub prze-
kształcić w centrum szkolenia instruktorów. 
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spotkanie z zespołem fotograficznym. krystyna szyneman przedstawia działalność zespołu, 
klub „relaks”, 13.10.1977 r.

Plebiscyt na „zdjęcie miesiąca”, obrady jury od lewej: M. Jankowski, J. Moniatowicz, 30.10.1980 r.

w 1985 r. sM „Bolesławianka” przekazała nową pracownię 
fotograficzną przy ul. łasickiej. Był to największy obiekt tego 
typu w Polsce. Miał powierzchnię około 400 m2. znajdowały się 
tam doskonale, jak na ówczesne czasy, wyposażone pracownie, 
sala wystawiennicza oraz projekcyjna, kilka ciemni, pomieszcze-
nie techniczne i inne. Tu również znajdowała się kabina projek-
cyjna. kFF „zapis” liczył w czasie swojej świetności 60 członków. 
warsztaty prowadzili tu zarówno miejscowi instruktorzy (m.in. J. 
Moniatowicz, J. Józefiak, J. Paluszczyszyn), jak i spoza Bolesławca 
(m.in. krzysztof gierałtowski, serge sachno, wojciech zawadzki). 

w 1989 r. przypadła 150 rocznica wynalazku fotografii.             
w czerwcu tego roku członkowie klubu Fotograficznego „za-
pis” zorganizowali seminarium Fotograficzne, w ramach którego 
odbyły się projekcje przeźroczy, wystawy oraz wykłady. Jednym 
z elementów obchodów tej rocznicy był także Xi ogólnopolski 

Przegląd Twórczości Fotograficznej spółdzielczości Mieszkanio-
wej. 

kierownikami Pracowni, później klubu byli kolejno: 
e. opała (i kierownik, prawdopodobnie do 1974 r.), st. kon-

dratowicz (od 1974 r.), J. Józefiak (funkcję pełniła społecznie od iX 
1980 r. do iii 81 r.), J. Moniatowicz (w latach 1981-82), r. hryciów 
(w latach 1983-85), J. Paluszczyszyn (w latach 1985-90). Funkcję 
instruktorów pełnili: e. opała, st. kondratowicz, J. Moniatowicz, 
J. Józefiak, a. Pytliński (1988-90), J. Paluszczyszyn, M. woźniak.  

Troje z ww. osób: Jolanta Józefiak, roman hryciów i Janusz 
Moniatowicz zostało członkami prestiżowego związku Polskich 
artystów Fotografików.

klub został zamknięty w 1990 r., wraz z reorganizacją spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
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Nagrody i wyróżnienia dla Sekcji Fotograficznej (później Klubu Foto-
graficznego) SM „Bolesławianka”:

• 1977 - ii nagroda na iV ogólnopolskim Przeglądzie amatorskiej Twór-
czości Fotograficznej, lubin ‘77 (zarząd centralnego związku spółdzielni 
Budownictwa Mieszkaniowego przyznał ii nagrodę i 20 000 zł z prze-
znaczeniem na uzupełnienie wyposażenia pracowni fotograficznej).             
Ponadto na Przeglądzie nagrody rzeczowe otrzymali: st. kondratowicz, 
e. opała, J. Moniatowicz, a. Bielawa, M. Jankowski, h. Piotrowski

• 1981 - i nagroda w klasyfikacji zespołowej na Vii ogólnopolskim Prze-
glądzie Twórczości Fotograficznej spółdzielczości Mieszkaniowej w wał-
brzychu 

• 1985 - ii nagroda na iX ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Foto-
graficznej spółdzielczości Mieszkaniowej, sosnowiec ‘85

• 1986 - Dyplom za aktywną działalność społeczno-kulturalną na rzecz 
miasta i osiągnięcia w upowszechnianiu kultury przyznany przez naczel-
nika Miasta Bolesławiec

Wystawy, zorganizowane przez Sekcję Fotograficzną (później Klub 
Fotograficzny) SM „Bolesławianka”: 

• 1974 - „osiągnięcia kF przy sM „Bolesławianka”  
• 1974 - „Piękno ziemi Bolesławieckiej”, klub „relaks”
• 1976 - wystawa Fotograficzna członków sF „Bolesławianka”, 
    klub „relaks”
• X 1977 - wystawa sekcji Fotograficznej, klub „relaks”
• 1978 „człowiek i praca” - wystawa poplenerowa zdjęć fotografików-

-amatorów, klub „relaks”
• 1979 - „Piękno ziemi Bolesławieckiej”, klub „relaks” (h. Piotrowski,         

e. opała, s. hałocha, z. Talarowski, M. Jankowski, D. szymonik, i. re-
spondek, J. Moniatowicz)

• 1979 - „książ ‘79”- wystawa poplenerowa, klub „relaks”
• 1979 - wystawa fotografii sekcji Fotograficznej przy sM „Bolesławian-

ka”, klub „relaks”
• V 1979 - „nasze dzieci” - wystawa fotograficzna członków sekcji sM „Bo-

lesławianka”, klub „relaks”
• 1980 - wystawa prac członków sekcji Fotograficznej z okazji XV-lecia 

spółdzielni Mieszkaniowej, klub „relaks”

• iX 1981 - spotkanie autorskie z serge sachno, autorem wystawy           
„Portret”, klub „relaks”

• 1981 - wystawa fotograficzna członków sF sM „Bolesławianka”, klub 
„relaks”

• Vi 1982 - obchody 10. lecia klubu Fotograficznego sM „Bolesławianka” 
w Bolesławcu  (w ramach seminarium fotograficznego, którego współ-
organizatorem był BTF, zorganizowano spotkania z: Jerzym wiklendtem, 
temat: „zarys historii fotografii”, romanem hryciów, temat: „chiny”, Toma-
szem olszewskim, temat: „kraina wichrów i mgieł-karkonosze cz. i”, andrze-
jem Pytlińskim, temat: „niektóre doświadczenia fotografii mikrodoku-
mentowej”. Ponadto zwiedzano wystawę fotografii młodzieży szkolnej 
w Bok i wystawę prac J. Moniatowicza „en face” w Muzeum ceramiki)

• Xi 1983 - Viii ogólnopolski Przegląd Twórczości Fotograficznej spółdziel-
czości Mieszkaniowej „architektura-człowiek-Środowisko” (wystawa       
w Bok-u)

• 1985 - wystawa poplenerowa V Dolnośląskiego Pleneru Fotografii aktu 
kliczków zorganizowana przez BTF, kF „zapis”

• 1985 - konkurs na fotoreportaż w ramach „wiosny Bolesławieckiej” 1985
•  iV-V 1986 - „wizerunki wyobraźni” - wystawa fotografii Janusza Monia-

towicza, (organizatorzy: BTF i kF „zapis” przy sM „Bolesławianka” wysta-
wa w klubie „zapis”)

• X 1986 - ogólnopolskie seminarium spółdzielczych klubów Fotogra-
ficznych. wystawa Fotografii (klub „zapis”, uczestnicy z Bolesławca:                  
M. woźniak, a. Majewski, a. wojewódka, J. Paluszczyszyn, g. Matoryn)

• 1987 - Bolesławiecki konkurs Fotograficzny „zdjęcie kwartału” (organi-
zatorami konkursu w każdym kwartale roku była inna ważna instytucja 
związana z fotografią w mieście):
i kwartał 1987 - organizatorem kF „zapis” - nagrodzeni: J. Paluszczyszyn 
- kF „zapis”, r. hryciów - kF „zapis”, a. wojewódka - Bok;
ii kwartał 1987 - organizatorem BTF - nagrodzeni: J. Paluszczyszyn - kF 
„zapis”, a. wojewódka - Bok, M. woźniak - kF „zapis”;
iii kwartał 1987 - organizatorem Bok - nagrodzeni: r. horbanowicz - kF 
„zapis”, r. koliński - Bok, a. gałązka - kF „zapis”, a. łapczyński (war-
szawa);
iV kwartał 1987 - organizatorem gok - nagrodzeni: J. Poliwka - kF „za-
pis”, g. Matoryn - kF „zapis”, s. cieślak (warszawa), a. Mikoś - kF „za-
pis”, D. stasiak - kF „zapis”; 
w lipcu 1987 r. w sF Bok odbyła się wystawa pokonkursowa. 
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• i 1987 - Poplenerowa wystawa Plastyczno-Fotograficzna „karłów ‘86”, 
klub „zapis”

• X 1987 - Środowiskowy Przegląd Przeźroczy Barwnych (J. leszczuk,         
g. Matoryn, M. rudek, k. rzadkiewicz, a. gałązka, h. Piotrowski, l. Żu-
krowski, M. gulowaty, M. ciszewska, P. uziębło, st. szypulski)

• 1989 - Xi ogólnopolski Przegląd Twórczości Fotograficznej spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej, Bolesławiec (honorowy patronat zPaF), ekspozycja    
w klubie „relaks” (uczestniczyli z sM „Bolesławiec”: Barbara Barylska, 
Marek Bojdys - ii nagroda do l. 20, Paweł Brzezicki, Marek Drzewiecki, 
sławomir głowacki, Paweł kijewski - i nagroda do l. 20, grzegorz Ma-
toryn - i miejsce w kategorii fotografii, i miejsce w kategorii diaporam, 
grand Prix Przeglądu oraz honorowy dyplom związku Polskich artystów 
Fotografików, Jerzy Paluszczyszyn - wyróżnienie, henryk Piotrowski - na-
groda specjalna, grzegorz sidorowicz - wyróżnienie, artur stankiewicz 
- wyróżnienie, Mirosław woźniak - wyróżnienie

• Vi 1989 - organizacja obchodów 150 rocznicy ogłoszenia wynalazku fo-
tografii (8-11 Vi - prelekcje, projekcje przeźroczy, wystawy, seminaria)

Doroczne wystawy Fotografii KF „Zapis”:

• Xi 1984 - i Doroczna wystawa Fotografii kF „zapis” (D. gulowaty, r. hry-
ciów, J. Józefiak, g. kunecki, z. liput, J. Mieniek, J. Moniatowicz, T. ogó-
rek, J. Paluszczyszyn, h. Piotrowski, J. rogala, a. uchman)

• i 1986 - ii Doroczna wystawa Fotografii kF „zapis” (arkadiusz cudny, ze-
non Bojko, roman hryciów, Jolanta Józefiak, grzegorz Matoryn, Janusz 
Moniatowicz, Jerzy Paluszczyszyn, henryk Piotrowski, ryszard Popek, an-
drzej uchman, Bogusław wojtaszek)

• V 1987 - iii Doroczna wystawa Fotografii kF „zapis” (andrzej gałązka, 
Dariusz gulowaty, roman hryciów, Jolanta Józefiak, grzegorz Matoryn, 
aleksandra Mikoś, robert Mistal, Dariusz obrok, Jerzy Paluszczyszyn, 
henryk Piotrowski, Jarosław Poliwka, Mariusz rudek, katarzyna rzadkie-
wicz, Dariusz stasiak, adam wojewódka, Mirosław woźniak)

• 1988 - iV Doroczna wystawa fotografii kF „zapis” sM „Bolesławianka” 
(Marek Bojdys, Marek Drzewiecki, Dariusz gulowaty, Janusz Jarema, Paweł 
kijewski, zbigniew kukułka, grzegorz Matoryn, kamil Mierzwiak, Marek 
nawrocki, ireneusz ochmian, Jerzy Paluszczyszyn, henryk Piotrowski, Jaro-
sław Poliwka, Mariusz rudek, grzegorz sidorowicz, robert susz, grzegorz 
Tuński, adam wojewódka, Mirosław woźniak, leszek Żukrowski) 

Członkowie SF SM „Bolesławianka”, później KF „Zapis”: 

krzysztof adamarczuk, roman artur, Barbara Barylska, arkadiusz Bi-
czak, andrzej Bielawa, Paweł Bieniek, Marek Bojdys, zenon Bojko, Paweł 
Brzezicki, arkadiusz cudny, Dopierała (b.i.), Marek Drzewiecki, Dariusz 
Dziennik, andrzej gałązka, Maria giszewska, krzysztof gliński, sławomir 
głowacki, norbert gonciarz, Bogdan grygiel, Dariusz gulowaty, stefan 
hałocha, renata horbanowicz, roman hryciów, romuald ilczyna, Janusz 
Jaremen, Mirosław Jarmołkiewicz, Jarosław Jarząb, krzysztof Jewtuch, 
Jolanta Józefiak, rafał Jusypenko, Jacek kaleta, Paweł kijewski, grzegorz 
klementowski, ewa kordiak, robert kossek, andrzej kowalczyk, kowalo-
nek (b.i), zbigniew kukułka, grzegorz kunecki, Paweł kunecki, krzysztof 
kuśnierzowski, werner kyszka, leszek lewicki, zofia liput, Jerzy lorek, 
adam Majewski, krzysztof Markowski, grzegorz Matoryn, aleksandra 
Mikoś, Joanna Mieniek, kamil Mierzwiak, robert Mistal, Janusz Mo-
niatowicz, Mariusz Mroczek, regina nachacz, Marek nawrocki, Paweł 
nawrot, Dariusz obrok, ireneusz ochmian, Teresa ogórek, Jerzy Palusz-
czyszyn, henryk Piotrowski, Tadeusz Piszczek, szymon Płocieńczak, Ja-
rosław Poliwka, ryszard Popek, andrzej Pytliński, ireneusz respondek, 
wacław respondek, Jarosław rogala, katarzyna rzadkiewicz, Mariusz 
rudek, grzegorz sidorowicz, Paweł skowroński, grzegorz sokołowski, 
artur stankiewicz, Paweł stodółka, Dariusz stasiak, robert susz, sławomir     
szargorodzki, Dorota szymonik, zbigniew Talarowski, krzysztof Tarnowski, 
grzegorz Tuński, andrzej uchman, arkadiusz urban, Paweł uziębło, Piotr 
uziębło, robert wereszczuk, adam wojewódka, Bogusław wojtaszek, 
woś (b.i.), Mirosław woźniak, krzysztof wróblak, krzysztof zatylny, rafał 
ziebert, leszek Żukrowski.

grzegorz sidorowicz odbiera wyróżnienie - Bolesławiec 1989 r.
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otwarcie klubu „zapis”, 1985 r.otwarcie pracowni przy ul. Bielskiej, 14.05.1975 r.

Prelekcja w klubie „zapis”Jerzy Paluszczyszyn - kierownik klubu „zapis” ocena prac przez jury konkursu
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Pokonkursowa wystawa fotografii. instruktor fotografii 
st. kondratowicz, w tle zdjęcia córki - agnieszki

klub „zapis” przy ul. łasickiej, lata 80. XX w.

zaproszenie na otwracie pracowni przy ul. Bielskiej, 14.05.1974 r. warsztaty fotografii w kF „zapis”, lata 80. XX w.
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„arkady”, fot. Mikołaj Jankowski
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FOTOBOL

Środowiskowy klub Fotograficzny FoToBol powstał 21 marca 
1974 r. Działał pod auspicjami Bok-u i patronatem referatu kultury 
urzędu Powiatowego. założycielem FoToBol-u był henryk Piotrow-
ski, pomysłodawcą zaś zbigniew Junik. klub miał zasięg powiatowy 
i liczył 16 członków. Miał na celu głównie promocję miasta jako 
ośrodka kulturalnego oraz wspieranie szeroko pojętych działań fo-
tograficznych w Bolesławcu. FoToBol działał 2 lata, do 1976 roku.

 
W V 1974 r. zorganizowano wystawę fotograficzną, w której 

uczestniczyli: 

Mieczysław kozłowski - sF Bok, Piotr gurlaga - sF Bok, andrzej rut-
kowski - sF Bok, edward opała - sF sM „Bolesławianka”, henryk Pio-
trowski - sF sM „Bolesławianka”, Dorota szymonik - sF sM „Bolesławian-
ka”, stefan hałocha - sF sM „Bolesławianka”, Janusz Moniatowicz - sF 
sM „Bolesławianka”, zbigniew Talarowski - sF sM „Bolesławianka”, Jan 
Balcerzak - sF Technikum górnictwa rud, Marek staderski - sF Technikum 
górnictwa rud, kazimierz kossokowski - sF Technikum górnictwa rud, 
wiesław konopiński - sF Technikum górnictwa rud, ryszard wójcicki - sF 
Technikum górnictwa rud, waldemar niedbalski - sF Technikum Mecha-
niczne, wacław respondek - sF Technikum Mechaniczne. 

rok później w Pirnie przygotowana została wystawa Fotografii arty-
stycznej „Fotobol”.

BOLESŁAWIECKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

wobec szybkiego rozwoju ruchu fotograficznego i licznych 
sukcesów bolesławian w mieście zaistniała potrzeba stworzenia 
organizacji skupiającej fotografów z różnych klubów. Towarzy-
stwa fotograficzne mogły jednak powstawać jedynie w miastach 
wojewódzkich. rozwiązaniem było powołanie 17 i 1979 r. oddzia-
łu Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jego prezesem 
został Mikołaj Jankowski, sekretarzem zaś Janusz Moniatowicz. 

Jeszcze w tym samym roku oddział podjął się współorganizacji 
(wraz z komitetem obchodów 35 rocznicy wyzwolenia Bolesław-
ca) konkursu „Bolesławiec dawniej i dziś”.

Dzięki usilnym zabiegom niecałe dwa lata później - 17 Xii 
1980 r. uzyskano pozwolenie wydziału kultury i sztuki urzędu 
wojewódzkiego na założenie w Bolesławcu niezależnego towa-
rzystwa fotograficznego. 

23 iV 1981 r. odbyło się spotkanie założycielskie BTF. 

spotkanie założycielskie BTF, 23.04.1981 r.

Uczestniczyli w nim:
 

Mikołaj Jankowski, Janusz Moniatowicz, henryk Piotrowski, Jolanta 
Józefiak, kazimierz kubrak, edward opała, Jan stępkowski, władysław 
galik, zbigniew szczepański, Michał Twerd, Tadeusz Piszczek, stanisław 
kondratowicz, Janusz lisiuk, andrzej uchman, ryszard Popek, andrzej 
Pytliński. 
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Prezesem BTF-u został Mikołaj Jankowski, który pełni tę funk-
cję do dnia dzisiejszego. w zarządzie BTF - znaleźli się: henryk 
Piotrowski, Jerzy Pietrzak, Michał Twerd, edward opała, andrzej 
Pytliński, kazimierz kubrak. 

Już w styczniu 1982 r. BTF zorganizował konkurs fotograficzny 
„zabytki ziemi Bolesławieckiej” (współorganizatorami byli: TMB, 
zsMP - zarząd Miejski w Bolesławcu, wojewódzki konserwator 
zabytków w Jeleniej górze, Muzeum ceramiki w Bolesławcu, Bok, 
PTTk oddział w Bolesławcu, rzemieślnicza spółdzielnia wielo-
branżowa w Bolesławcu, stowarzyszenie PaX w Bolesławcu).

w 1982 r. BTF wszedł w skład Polskiej Federacji stowarzyszeń 
Fotograficznych, a Mikołaj Jankowski jako prezes BTF został jedno-
cześnie członkiem prezydium Federacji.

Przez kilka lat istnienia BTF nie posiadał własnej siedziby. spo-
tkania organizowano w spółdzielczym klubie „relaks” przy ul. łu-
kasiewicza. 12 iX 1986 r. członkom BTF-u przekazano w użytkowa-
nie Basztę przy ul. kubika. w niewielkim pomieszczeniu mieści się: 
galeria, biuro oraz archiwum.

Przez 30 lat działalności BTF zorganizował ogromną ilość wy-
staw i konkursów. Do najważniejszych należał coroczny Prze-
gląd Fotografii Młodzieżowej. impreza miała zasięg wojewódzki, 
uczestniczyli w niej fotograficy z całego regionu, a w późniejszym 
czasie zasięg ogólnopolski i polonijny. Bardziej lokalny charakter 
miały konkursy Bolesławieckiego Środowiska Fotograficznego. 
BTF organizował również liczne plenery - ceramiczne, centralne 
oraz Dolnośląskie Plenery aktu. 

od 1988 do 1990 r. Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne 
współpracowało z klubami fotograficznymi w Pirnie, organizując 
wspólne wystawy, plenery fotograficzne oraz wymieniając do-
świadczenia. równie owocne były działania prowadzone wspól-
nie z fotoklubem „stativ” w opawie i klubem w Bautzen. 

Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne za swoją aktyw-
ną działalność i propagowanie sztuki fotograficznej otrzymało 
wiele nagród i wyróżnień m.in. nagrodę Ministra kultury i sztuki,                             

Prezes PFsF wręcza legitymację i odznakę M. Jankowskiemu podczas otwarcia baszty, 
fot. a. Jaskuła

wernisaż wystawy w galerii „Baszta”, fot. l. Żukrowski
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dyplom honorowy Polskiej Federacji stowarzyszeń Fotograficz-
nych za twórczość artystyczną w fotografii (1990) oraz dyplom ho-
norowy Polskiej Federacji stowarzyszeń Fotograficznych w uznaniu 
zasług dla rozwoju fotografii i ruchu fotograficznego w Polsce 
(1992), a także nagrodę Prezydenta za Promocję Miasta Bolesła-
wiec (2001).

w Vi 1995 r. podczas pleneru w szklarskiej Porębie z inicjatywy 
grupy prezesów stowarzyszeń fotograficznych w Polsce powołano 
ogólnopolską grupę Twórczą art-Foto, z sekretariatem wykonaw-
czym przy BTF-ie. wśród członków znaleźli się także bolesławianie: 
l. Żukrowski, J. szapiel i M. Jankowski.

Konkursy zorganizowane przez BTF:

• 1981 - ogólnopolski konkurs Fotograficzny „zabytki ziemi Bolesławieckiej” 
(nagrodzeni: Bogdan Dańko - FkF „Polfa”, Piotr uziębło - BTF, Bolesław 
Marecki - FkF „Polfa”, henryk Piotrowski - sF sM „Bolesławianka”, 
Dariusz Dziennik - sF sM „Bolesławianka”, BTF, stanisław Janicki - FkF 
„Polfa”, BTF, edward opała - zkF zg „konrad”, BTF, autorzy prac: wie-
sław augustyniak - FkF „Polfa”, BTF, Dariusz gulowaty - sF sM „Bolesła-
wianka”, Mikołaj Jankowski - zkF zg „konrad”, BTF, Jerzy Jureczka - skF 
„Bolesławianka”, Jarosław klimowski - FkF „Polfa”, BTF, werner kyszka 
- FkF „Polfa”, BTF, Jerzy lorek - sF sM „Bolesławianka”, artur roman - sF 
sM „Bolesławianka”, robert szulik - sF sM „Bolesławianka”, andrzej 
uchman - sF sM „Bolesławianka”, adam wojewódka - FkF „Polfa”, Bo-
gusław wojtaszek - sF sM „Bolesławianka”, Tomasz Żak - FkF „Polfa”)

• Vi 1982  - i konkurs Fotografii Młodzieżowej
• 1983 - konkurs Fotograficzny „zabytki ziemi Bolesławieckiej”
• ii 1984 - konkurs Fotograficzny „Fotografujemy Bolesławiec non stop” 

(wystawa pokonkursowa w sF Bok)
• V 1984 - konkurs Fotograficzny „Przemysłowy pejzaż ziemi Bolesła-

wieckiej” (wystawa pokonkursowa w sF Bok)
• 27 iV 1986 - konkurs na fotoreportaż w czasie Telewizyjnego Turnie-

ju Miast Bolesławiec-sanok (uczestnicy z „zapisu”: J. Paluszczyszyn,             
M. woźniak, g. Matoryn, r. Poliwka, a. Majewski, J. rogala, g. kunecki)

• 1993 - konkurs Fotograficzny Bolesławieckiego Środowiska Fotogra-
ficznego ‘93

spotkanie członków BTF-u oraz Fotoklubu z Pirny, galeria „Baszta”, 1989 r.

M. Jankowski w czasie Xii centralnego Pleneru Fotograficznego, 1986 r.
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• 1994 - konkurs Fotograficzny Bolesławieckiego Środowiska Fotogra-
ficznego ‘94 (i nagroda - r. Pomichter, ii nagroda - J. cembrowicz, iii 
nagroda - a. wojewódka)

• 1998 - konkurs Fotograficzny „Bolesławiec i Bolesławianie”
• 2007 - konkurs Fotograficzny „Bolesławieckie dziedzictwo i współcze-

sność u progu nowego wieku” (nagrody i wyróżnienia: Piotr Markie-
wicz, Mirosław węgrzanowski, Jan stępkowski, Tomasz wojtasiewicz, 
krzysztof lubczyński, radek Musiał, Mikołaj Jankowski)

Plenery zorganizowane przez BTF:

• Vi 1982 - Pierwszy Plener BTF-u „Tatry ‘82” (uczestnicy: Bolesław Ma-
recki, Mikołaj Jankowski, anna szwedzińska, Jerzy Paluszczyszyn, hen-
ryk Piotrowski, andrzej Pytliński)

• ii 1984 - Plener Fotograficzny „karkonosze ‘84”
• Vii 1984 - Plener Fotograficzny „Białowieża ‘84”
• 1984 - Plener Fotograficzny „Białostockie ‘84” (uczestnicy z Bolesław-

ca: M. Jankowski, B. Marecki, st. Janicki)
• Viii 1985 - Plener Fotografii ceramicznej (uczestnicy z Bolesławca: B. 

Marecki, J. Józefiak, J. Paluszczyszyn, z. Bieryło, a. wojewódka, J. stęp-
kowski, M. Jankowski, a. szwedzińska)

• iX 1986 - Xii centralny Plener Fotograficzny „Polska 49 województw” 
(organizację powierzył BTF-owi zarząd Federacji amatorskich stowa-
rzyszeń Fotograficznych. w ramach pleneru: wystawa fotogramów 
Bolesława Mareckiego (na murach miejskich), ekspozycja zdjęć grupy 
Twórczej „cuprum” (zdjęcia z kopalń rudy miedzi), pokaz przeźroczy 
andrzeja Jaskuły z lubina (przeźrocza z wędrówek po Turcji i usa)

• 1987 - Plener Fotograficzny „Bieszczady ‘87”
• V 1989 - Plener Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego w Pirnie
• Vii 1989 - Plener Plastyczno-Fotograficzny w górach stołowych
• iX 1989 - Międzynarodowy Plener Fotograficzny PFsF „karkonosze ‘89”, 

szklarska Poręba (BTF organizatorem, uczestnicy z Bolesławca: h. Pio-
trowski, M. woźniak, J. głacki, M. Jankowski, g. Matoryn, P. Brzezicki,    
P. kijewski, M. Drzewiecki)

• 1995 - Plener Fotograficzny w szklarskiej Porębie
• na terenie zakładów przemysłowych w Bolesławcu BTF organizował    

w l. 1983-1985 plenery „człowiek i jego warsztat pracy”, przemiano-
wane w roku 1986 na „Portret człowieka pracy”. ich celem było udoku-

M. Jankowski w czasie pleneru fotograficznego

XiV ogólnopolski i Polonijny Przegląd Fotografii Młodzieżowej, Bolesławiec 2000 r.
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mentowanie pracy w fabrykach i przedsiębiorstwach produkcyjnych. 
zdjęcia wykonywano m.in. w „hance”, Pks-ie, „BzMo” i BFFia „Polfa”. 

Plenery Aktu:

• 1981 - i Dolnośląski Plener aktu, „grodno ‘81” (współorganizacja)
• 1982 - ii Dolnośląski Plener aktu, „książ ‘82” (współorganizacja)
• 1983 - iii Dolnośląski Pleneru aktu „grodziec ‘83” (organizacja, uczest-

nicy z BTF: r. hryciów, M. Jankowski, J. Józefiak, a. kurowski, B. Marec-
ki - komisarz pleneru, J. Moniatowicz, T. Musialik, a. napierała)

• 1984 - iV Dolnośląski Plener aktu „oleśnica ‘84” (współorganizacja, 
uczestnicy z Bolesławca: M. Jankowski, B. Marecki, J. Moniatowicz, J. Pa-
luszczyszyn, M. Jankowski w komisji kwalifikacyjnej jako przedstawiciel 
BTF-u)

• 1985 - V Dolnośląski Plener aktu „kliczków ‘85” (organizacja, uczestni-
cy z BTF: r. hryciów, a. Jaskuła, M. Jankowski, B. Marecki, T. Musialik, 
a. napierała, J. Paluszczyszyn)

• 1986 - Vi Dolnośląski Plener aktu „Bolków ’86” (współorganizacja)

Organizacja Konkursów Bolesławieckiego Środowiska Fotograficznego

• 1993 - konkurs Bolesławieckiego Środowiska Fotograficznego (grze-
gorz sidorowicz - i nagroda, robert Pomichter - ii nagroda, rafał hoło-
ga - iii nagroda, wyróżnienia: J. Paluszczyszyn, st. graczyk, P. Brzezicki) 

• 1994 - konkurs Bolesławieckiego Środowiska Fotograficznego (nagro-
dzeni: r. Pomichter, J. cembrowicz, a. wojewódka, J. szapiel, J. Palusz-
czyszyn, M. Basiński)

• Xi 1997 - „Przyroda Twój Przyjaciel”- konkurs Bolesławieckiego Środo-
wiska Fotograficznego ’97 (współorganizator - urząd Miasta Bolesła-
wiec)

Przeglądy Fotografii Młodzieżowej:

• Vi 1983 - i Przegląd Fotografii Młodzieżowej województwa Jelenio-
górskiego (salon Fotografii Bok, komisarz przeglądu - a. Pytliński,                   
w kategorii młodzieżowej nagrody otrzymali: Paweł cembrowicz - MDk 
Bolesławiec, g. sidorowicz - Mok karpacz. na wystawie pokazano po-
nadto prace bolesławian: Bogdana Dańko - BTF, roberta Tomczyka - BTF, 

centralny Plener Fotograficzny - „karkonosze ’89”

Xii centralny Przeglad Fotograficzny, fot. a. Jaskuła, 1986 r.
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zbigniewa Bieryło - sF zDk zg „konrad” Bolesławiec, Joanny kordiaki 
MDk, Macieja łysakowskiego - MDk, Piotra Pawłowskiego - sF zDk zg 
„konrad” Bolesławiec, adama wojewódki - BTF)

• 1984 - ii Przegląd Fotografii Młodzieżowej województwa Jeleniogórskie-
go (uczestnicy z Bolesławca: zbigniew Bieryło, Bogdan Dańko, grzegorz    
sidorowicz, Mirosław woźniak, adam wojewódka, sławomir Jankowski) 

• Vi 1985 - iii Przegląd Fotografii Młodzieżowej województwa Jelenio-
górskiego (BTF organizatorem, w Bok-u odbyła się wystawa. uczestni-
cy z Bolesławca: w kat. do l. 16: r. Bojdys - Bok, a. cudny - kF „zapis”, 
J. Domaradzki - Bok, a. gospodarczyk - Bok, J. Jarząb - kF „zapis”,     
r. kossek - kF „zapis”, s. Jankowski - Dk zg „konrad”, J. Jancelewicz 
- Dk zg „konrad”, z. kociołek - MkF kraśnik, g. kunecki - kF „zapis”,      
P. kunecki - kF „zapis”, g. Matoryn - kF „zapis”, P. nawrot - kF „zapis”, 
a. kamińska - MkF kraśnik, g. korczowski - MkF Żeliszów, P. korczow-
ski - MkF Żeliszów, z. Potaś - MkF Żeliszów, P. skowroński - kF „zapis”, 
w. smusz - MkF kraśnik, g. sokołowski - kF „zapis”, w kat. 16-22 l.:         
z. liput - kF „zapis”, P. Marek - Dk zg „konrad” Bolesławiec, J. Mieniek 
- kF „zapis”, T. smusz - MkF kraśnik, J. szypulska - Dk zg „konrad”,     
a. wojewódka - kF „zapis”, M. woźniak - Bok)

• iX 1986 - iV Przegląd Fotografii Młodzieżowej województwa Jelenio-
górskiego (BTF organizatorem, wyróżnienia otrzymali z Bolesławca: 
dział i do 16 l.: J. Poliwka - kF „zapis”, g. Matoryn - kF „zapis”, dział 
ii 16-25 l.: a. wojewódka - Bok, g. sidorowicz - Mok karpacz, D. gu-
lowaty - kF „zapis”, dział iii - przeźrocza: M. woźniak - kF „zapis”,             
a. wojewódka - Bok, akceptacje prac: rafał koliński - Bok Bolesławiec, 
J. rogala - kF „zapis”, M. Filist - kF zg „konrad”, l. lewicki - kF „zapis”, 
P. nawrot - kF „zapis”, T. Tokarczuk - kF zg „konrad”, g. chmal - kF zg 
„konrad”, J. Jancelewicz - kF zg „konrad”, k. Markowski - kF „zapis”, 
a. gałązka - kF „zapis”, P. kunecki - kF „zapis”, a. Makowski - kF „za-
pis”, r. Bojdys - Bok, z. Bieryło - Bok, w. wyżkiewicz - lo Bolesławiec, 
J. lorek - kF „zapis”, g. kunecki - kF „zapis”)

• X 1987 - V Przegląd Fotografii Młodzieżowej województwa Jeleniogór-
skiego (prace zaakceptowane: g. chmal - Dk zg „konrad”, a. gałązka 
- kF „zapis”, D. gulowaty - kF „zapis”, M. Jarmułkiewicz - kF „zapis”,       
r. kania - kF „zapis”, r. koliński - Bok (iii m-ce), z. kukułka - kF „zapis”, 
J. lorek - kF „zapis”, g. Matoryn - kF „zapis” (wyróżnienie), a. Mikoś 
- kF „zapis”, D. obrok - kF „zapis”, J. Poliwka - kF „zapis”, M. rudek 
- kF „zapis”, k. rzadkiewicz - kF „zapis”, a. wojewódka - kF „zapis”,                    

spotkanie członków BTF-u, galeria „Baszta” 

Xii centralny Przeglad Fotograficzny, fot. a. Jaskuła, 1986 r.
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• V 1987 - „Jeden dzień...” - wystawa fotografii Jolanty Józefiak
• Vi 1987 - „Dwa Pejzaże” - wystawa fotografii Tadeusza hałatka 
• Vii 1987 - wystawa starej fotografii ze zbiorów leszka Żukrowskiego 
• Viii ’87 - „Ptaki” - wystawa fotografii Jerzego kosycarza (1936-1986) 
• iX ’87 - „Prawie każdy…” wystawa fotografii Timm stütz 
• X 1987 - „Fotografia z nieznajomym” - wystawa fotografii zenona ha-

rasyma 
• iV-V 1988 - „obrazy natury ziemi” wystawa fotografii zbigniewa sawicza 
• Vii-iX 1988 - „akt i portret”, „Pejzaż i reportaż” - wystawy fotografii 

zinowija szegelmana  
• Xi-Xii 1988 - „las” - wystawa fotografii leszka Żukrowskiego 
• iX-X 1989 - „Moja Fotografia” - wystawa fotografii grzegorza Matoryna 
• Xi 1988 - i 1989 - wystawa Fotografii Jerzego Paluszczyszyna 
• Vi 1989 - „w ciszy szklanych labiryntów. impresje Fotograficzne z ate-

lier Jozefa sudka” - wystawa fotografii Janusza Moniatowicza
• iii 1989 - „libia - dzień powszedni” - wystawa fotografii ireny gałuszki  
• V-Vi 1991 - Doroczna wystawa Bolesławieckiego Towarzystwa Foto-

graficznego (uczestnicy: M. woźniak, g. Matoryn, M. Drzewiecki,         
J. Moniatowicz, P. kijewski, P. Brzezicki, g. sidorowicz, a. wojewódka)

• i 1994 - wystawa Pokonkursowa Bolesławieckiego Środowiska Foto-
graficznego ‘93 (k. Mierzwiak, st. graczyk, B. opała, s. głowacki, r. 
Pomichter, B. górecki, J. Paluszczyszyn, g. sidorowicz, M. Jankowski, 
P. Brzezicki)

• Xi 1994 - wystawa Pokonkursowa Bolesławieckiego Środowiska Foto-
graficznego ‘94

• Vi-Viii 1995 - „Moje fotografie” - wystawa zdjęć grzegorza sidorowicza
• Xi-Xii 1995 - wystawa Pokonkursowa Bolesławieckiego Środowiska 

Fotograficznego ’95 (m.in.: M. Jankowski, J. cembrowicz, J. szapiel)
• ii-iV 1997 - „obrazy cyfrowe” - wystawa fotografii karla-heinza stec-

kelingsa (niemcy)
• Viii 2009 - „Miasto ceramiki” - wystawa fotografii sławomira guzow-

skiego

Członkowie BTF:

wiesław augustyniak, andrzej Bielawa, zbigniew Bieryło, Dariusz 
Bombik, lidia Boryniec, Paweł Brzezicki, Jarosław cacuba, Jerzy cembro-
wicz, stanisław chodorowski, Bogdana Dańko, Marek Drzewiecki, Dariusz 

M. woźniak - kF „zapis” (wyróżnienie)
• 1988 - Vi ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej, Bolesławiec 

’88 (wystawa w sF Bok ii 1989 r., uczestnicy z Bolesławca: do 15 l.: a. 
stankiewicz, r. koliński, g. Tuński, k. zatylny; do 20 l.: P. kijewski, g. 
Matoryn, M. Drzewiecki; do 25 l.: a. wojewódka, J. Jaremen) 

• 1990 - Vii ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej, Bolesławiec 
’90 (wystawa w sw Bok V 1991 r., uczestnicy z Bolesławca: P. Brzezicki, 
Paweł kijewski - obaj otrzymali nagrody specjalne)

• 1993 - Viii ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej, Bolesła-
wiec ‘93 (do l. 25: P. Brzezicki - BTF)

• 1994 - iX ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej, Bolesławiec 
’94 (do 25 l. - P. Brzezicki - ii nagroda, J. opała - niezrzeszony, J. Jance-
lewicz - niezrzeszony)

• 1996 - X ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej, Bolesławiec 
’96, (l. Żukrowski - niezrzeszony)

• 1997 - Xi ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej, Bolesławiec 
‘97 (w. zieliński - niezrzeszony, i lo Bolesławiec, ł. kryś - MDk Bole-
sławiec)

• 1998 - Xii ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej, Bolesławiec 
’98 (kat do l. 15: a. Markiewicz - niezrzeszony, Bolesławiec, M. złotnic-
ki - sP nr 9 w Bolesławcu, w. graczyk - sP 10 w Bolesławcu, B. Puławski  
- MDk Bolesławiec, do 25 l.: M. lis - MDk Bolesławiec)

• 1999 - Xiii ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej, Bolesła-
wiec ’99 (M. zieliński - gimnazjum samorządowe w Bolesławcu, a. 
Markiewicz - niezrzeszony, Bolesławiec, w. graczyk - sP nr 10 w Bole-
sławcu, i. graczyk - sP nr 10 w Bolesławcu, P. Marszałek - gimnazjum 
samorządowe nr 3, T. wojtasiewicz - ii lo, k. szelejewska - MDk)

• 2000 - XiV ogólnopolski i Polonijny Przegląd Fotografii Młodzieżowej, 
Bolesławiec 2000 (T. wojtasiewicz - ii lo Bolesławiec, w. zieliński - uni-
wersytet Śląski, zam. Bolesławiec)

Wystawy organizowane w Galerii Fotografii „Baszta”:
   
• iX 1986 - „Jarocin” - fotoreportaż Janusza Moniatowicza
• X-Xi 1986 - „w przestrzeni” - wystawa fotografii Jana Pohribnego
• iii 1987 - „Tajlandia” - wystawa fotografii zbigniewa krydy 
• iV-V 1987 - „sposoby istnienia” - wystawa fotografii krzysztofa gierał-

towskiego 
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Dziennik, władysław galik, sławomir głowacki, stanisław graczyk, Da-
riusz gulowaty, Przemysław hałas, Dariusz horbanowicz, roman hry-
ciów, wiesław idkowiak, alicja igras, Mieczysław igras, Jan Jachimiuk, 
stanisław Janicki, Franciszek Jankowski, Mikołaj Jankowski, Jolanta Józe-
fiak (obecnie zuchniewicz), zbigniew Junik, Jacek kaleta, Paweł kijewski, 
Jarosław klimowski, stanisław kondratowicz, adam kowalski, kazimierz 
kubrak, aleksander kudielkin, apolinary kurowski, werner kyszka, Marek 
Tadeusz lenker, Janusz lisiuk, Bolesław Marecki, Piotr Marek, Piotr Mar-
kiewicz, krzysztof Markowski, grzegorz Matoryn, Janusz Moniatowicz, 
Tadeusz Musialik, Marek nawrocki, edward opała, Jerzy Paluszczyszyn, 
Jerzy Pietrzak, henryk Piotrowski, Tadeusz Piszczek, robert Pomichter, 
ryszard Popek, Jerzy Popiel, andrzej Pytliński, aurelia ratajczak-augu-
styniak, Michał rymar, grzegorz sidorowicz, rudolf smusz, wiesław 
stasiak, Jan stępkowski, zbigniew szczepański, anna szwedzińska, Je-
rzy Śliwiński, Jana Trawniczek, Michał Twerd, andrzej uchman, Marek 
udzielak, aleksander ujma, Piotr uziębło, adam wojewódka, Mirosław 
woźniak, konstanty zarzycki, wojciech zieliński

Członkowie BTF aktywni w 2011 r.:

Mikołaj Jankowski - prezes, Jerzy kręgiel, andrzej napierała, andrzej 
Jaskuła, stanisław szypulski, leszek Żukrowski, andrzej wiśniewski, Pa-
weł kijewski, Mirosław węgrzanowski - skarbnik, rafał Dziubiński, To-
masz wojtasiewicz, Józef Jarosz, Piotr Ćwiok, leon kulig, sławomir gu-
zowski, Jolanta szapiel, Piotr Markiewicz - sekretarz

Sympatycy BTF: 

Jan głacki, roman skóra, robert Tomczyk, robert słabicki, Jan kiślak

centralny Plener Fotograficzny - „karkonosze ’89”

Plener Fotograficzny, fot. a. Jaskuła, 1986 r.
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PRACOWNIA FOTOGRAFII 
MŁODZIEżOWEGO DOMU KULTURY

w Młodzieżowym Domu kultury koło fotograficzne funkcjo-
nowało już w latach 60. XX w. Początkowo w zajęciach uczestni-
czyły dzieci i młodzież. Po powstaniu Bok-u zajęcia dla młodzieży 
przeniesiono do nowopowstałej placówki, MDk zaś wyspecjali-
zował się w prowadzeniu zajęć edukacyjno-kulturalnych dla kil-
kulatków.

w 1969 r. uczestnicy spotkań: stefan cygan, Mieczysław igras        
i Jan kostrzewa wzięli udział w Plenerze wrocławskim. opieku-
nem grupy i instruktorem był wówczas kazimierz Patora. w ko-
lejnych latach koło prowadził Jan aljanowicz, który nadal pracuje    
w MDk i prowadzi pracownię modelarską.

Przez wiele lat pracownią fotografii kierował Jerzy cembro-
wicz. Był to okres prężnej działalności; MDk organizował przeglą-
dy i wystawy zdjęć, członkowie koła startowali zaś w wielu, także 
ogólnopolskich konkursach fotografii młodzieżowej. 

w l. 90 oraz w początkach XXi w. zajęcia prowadził Jerzy Pa-
luszczyszyn. Pomagał mu doświadczony instruktor andrzej Py-
tliński. Dzieci, uczęszczające do pracowni miały okazję wyjeżdżać 
na różnego typu warsztaty i plenery. inną formą edukacji był                                                                                    
w tamtym czasie  plebiscyt „Do 10-ciu razy…” oraz „minimarato-
ny” fotograficzne. 

Wybrane wydarzenia Pracowni Fotograficznej MDK:

• 1979 - wystawa uczestników Pracowni Fotograficznej Fotografii koloro-
wej „Portret Dziecka”

• 1979 - udział uczestników pracowni w ogólnopolskim konkursie Foto-
grafii Młodzieży szkolnej „krajobraz i architektura”, olsztyn 1979

• Vi 1982 - udział uczestników Pracowni Fotograficznej MDk w i konkursie 
Fotografii Młodzieżowej

• Viii 1999 - Fotomaraton ceramiczny w czasie Bolesławieckiego Święta 
ceramiki

• 2001 - konkurs fotograficzny „Do 10-ciu razy…” organizowanany 
przez MDk i  Jerzego Paluszczyszyna. zdjęcia prezentowane w witrynie 
„PF Foto-studio” przy ul. zgorzeleckiej 40

• Xi 2001 - Dolnośląski konkurs Fotograficzny „Moja rodzina” (MDk zorga-
nizował konkurs we wrocławiu, przy wsparciu finansowym kuratorium 
oświaty (w MDk odbyła się wystawa pokonkursowa, którą poprzedził 
całodniowy „Minimaraton” fotograficzny, po „Minimaratonie” odbyło   
się seminarium fotograficzne z udziałem a. Pytlińskiego i J. Paluszczy-
szyna)

• i 2002 - wystawa prac uczestników Międzynarodowych warsztatów 
społeczno-artystycznych w orleanie i Bukowinie Tatrzańskiej (e. laso-
ta-pastel, fotografia: szymon Bigos, Patryk gergont, Tomasz wojtasie-
wicz, kamil Pytliński, katarzyna szelejewska) 

Członkowie Pracowni Fotograficznej:

1969 r.: stefan cygan, Mieczysław igras, Jan kostrzewa, Paweł cem-
browicz, Joanna kordiaka, Maciej łysakowski

PRACOWNIA FOTOGRAFII 
BOLESŁAWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

od 1973 r. w Bok-u funkcjonowała pracownia, bardzo jeszcze 
prowizoryczna, którą początkowo prowadził z. Junik, a następnie, 
jeszcze w 1973 r., przejął ją a. Pytliński. 

w roku 1980 powstała profesjonalna pracownia, którą prowa-
dził nadal a. Pytliński wraz z J. Trawniczek. instruktorami fotografii 
w pracowni Bok-u byli również m.in. M. kozłowski i J. Moniato-
wicz. Pracownia zakończyła swoją działalność w 1993 r.

Członkowie SF BOK:

wiesław augustyniak, Mieczysław kozłowski, sławek „gołąb” głowacki, 
Piotr gurlaga, andrzej rutkowski, rafał Bojdys, Jarosław Domaradzki, an-
drzej gospodarczyk, Mirosław woźniak, adam wojewódka, rafał koliński, 
zbigniew Bieryło, Jerzy leszczuk, wojciech zawadzki
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KLUBY DZIAŁAJĄCE W DOMACH KULTURY 
W ZAKŁADACH PRACY NA TERENIE BOLESŁAWCA

na terenie miasta od lat 70. XX w. działały zakładowe domy 
kultury, w których funkcjonowały różne pracownie dydaktyczne    
i kluby. spotykali się w nich filateliści, numizmatycy, miłośnicy 
sztuk plastycznych oraz fotografii. Byli to zarówno pracownicy 
danego zakładu, jak i członkowie ich rodzin, również przedstawi-
ciele młodego pokolenia. Przyzakładowe domy kultury zatrudnia-
ły najlepszych instruktorów, także w dziedzinie fotografii. Przez lata 
kluby działały prężnie, organizując wystawy, spotkania i konkursy. 

szczególnie wyróżniała się działalność zakładowego klubu Fo-
tograficznego „konrad”. Prężnie działały również Fabryczny klub 
Fotograficzny „Polfa” oraz klub Fotograficzny zDk „chemik”. Ten 
ostatni wyspecjalizował się jednak w kolejnych latach w filmowaniu. 

ZAKŁADOWY KLUB FOTOGRAFICZNY „KONRAD” 

Był to najprężniej działający klub fotograficzny na terenie Bo-
lesławca. zajęcia prowadzono również w iwinach. instruktorami 
fotografii byli tu prawdziwi specjaliści w tej dziedzinie: a. Pytliński 
e. opała, B. Marecki, M. Jankowski. Ten ostatni kierował klubem do 
jego zlikwidowania w 1992 r. Poza pracownią w Bolesławcu, klub  
posiadał również przestrzeń wystawienniczą w zg „konrad”, tzw. 
„kopułę”. Pokazywano tam ekspozycje fotografii, także wystawy 
pokonkursowe. w plebiscytach fotograficznych chętnie brali udział 
nie tylko członkowie koła, ale również niezrzeszeni pracownicy 
zakładów. 

Członkowie:

edward opała, Mikołaj Jankowski, zbigniew Bieryło, Piotr Pawłowski, Pa-
weł kijewski, sławomir Jankowski, Jacek Jancelewicz, Piotr Marek, wacław 
respondek, Joanna szypulska, Mariusz Filist, Tomasz Tokarczuk, grzegorz 
chmal 

Organizacja wystaw i konkursów:

• iii 1975 - „Bolesławiec - architektura” - wystawa prac sF 
• X 1978 - „wojsko Polskie w obiektywie”
• X 1978 - „Technologia eksploatacji” - wystawa fotograficzna (ekspozy-

cja na terenie zg „konrad” w iwinach)
• X 1978 - „Fakty po Fakcie” - wystawa fotograficzna (ekspozycja na 

terenie zg „konrad” w iwinach)
• X 1978 - „wypoczynek nad morzem” - wystawa fotograficzna (ekspo-

zycja na terenie zg „konrad” w iwinach)
• X 1978 - „spotkanie z przyrodą” - wystawa fotograficzna (ekspozycja 

na terenie zg „konrad” w iwinach)
• Xi 1978 - „odpoczynek niedzielny” - wystawa prac nagrodzonych            

w otwartym konkursie dla fotoamatorów zDk i zg „konrad”
• Xii 1978 - „kamienie” - wystawa fotograficzna zakładowego Domu 

kultury (ekspozycja na terenie zg „konrad” w iwinach)
• Xii 1978 - „Moje hobby” - wystawa prac nagrodzonych w otwartym 

konkursie fotograficznym dla pracowników zg „konrad” (ekspozycja 
w budynku dyrekcji zg „konrad” w iwinach)

• i 1979 - wystawa prac pracowni fotograficznej zDk zg „konrad”
• ii 1979 - „zima” - wystawa najciekawszych prac konkursu fotograficz-

nego pracowników zg „konrad”
• V 1979 - „no smoking na koncercie” - wystawa fotograficzna
• Xi 1979 - „FakT ‘78” - wystawa fotogramów z festiwalu
• Xi 1979 - „reportaż w fotografii z zg „konrad”
• V 1980 - „Bolesławiec w obiektywie”
• V 1980 - „Portret ludzi dobrej roboty”
• V 1980 - „Fakty o Fakcie ‘79”
• i 1981 - „niedziela z tatusiem w obiektywie” - fotoreportaż (ekspozycja 

na terenie zg „konrad” w iwinach - „kopuła”)
• i 1981 - „Bolesławiec” - fotoreportaż
• iX 1981 - „Mongolia” - fotoreportaż Mikołaja Jankowskiego
• iX 1981 - „w  Tatrach” - fotoreportaż poplenerowy M. Jankowskiego 
• X 1981 - „Fakty o Fakcie” - fotoreportaż (ekspozycja na terenie zg 

„konrad” w iwinach - „kopuła”)
• X 1981 - „Świat dziecka w obiektywie” - fotoreportaż (ekspozycja na 

terenie zg „konrad” w iwinach - „kopuła”)
• konkursy tematyczne: „odpoczynek niedzielny” (1978), „Moje hobby” (1978)
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FABRYCZNY KLUB FOTOGRAFICZNY „POLFA” 

zajęcia w klubie prowadzili m.in. Janusz Moniatowicz i andrzej 
Pytliński. Poza licznymi wystawami klub organizował także ple-
nery fotograficzne dla swoich członków.

Członkowie:

Bogdan Dańko, Bolesław Marecki, stanisław Janicki, wiesław augusty-
niak, Jarosław klimowski, werner kyszka, adam wojewódka, Tomasz Żak

Wystawy:

• iV 1975 - „Dorobek placówki kulturalno-oświatowej” (dyplomy, foto-
gramy, kroniki)

• iV 1975 - „Fotografika amatorska”
• iV 1975 - ekspozycja fotogramów z okazji Święta Pracy
• V 1975 - „Tak było… a tak jest” - ekspozycja fotografiki amatorskiej
• V 1980 - „nasza praca w obiektywie” - wystawa prac członków sF
• i 1981 - „zima w karkonoszach” - wystawa poplenerowa
• 1981 - wystawa fotograficzna krajowej agencji Fotograficznej
• X 1981 - „kołobrzeg ‘81” - fotogramy sekcji Foto-Polfa
• X 1981 - „wielka woda w Bolesławcu 1981 r.” - fotogramy członków sF 
• ii 1984 - „Przemiany w Bolesławcu”
• iii 1984 - „kobieta”
• iV 1984 - „Bolesławieckie zakłady pracy”
• V 1984 - „wojsko w życiu codziennym”
• Vi 1984 - „Życie i praca BFFia ‘Polfa’”
• iX 1984 - „warszawa”
• X 1984 - „Jesień w obiektywie”
• Xi 1884 - „wszystko o wędkarzach”
• Xii 1984 - „artysta”

Plenery:

• 18 i 1981 - jednodniowy plener w sudetach
• 22 iii 1981 - wiosenny plener „uczymy się fotografować architekturę” 

KLUB FOTOGRAFICZNY „CHEMIK” ZCH „WIZóW”

w siedzibie zakładowego Domu kultury „chemik” były  bardzo 
dobre warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych. w 1975 r. 
zorganizowano tu kurs Fotografii Barwnej, prowadzony przez                      
a. Pytlińskiego. Był to cykl wykładów, dotyczących poszczególnych 
zagadnień związanych z fotografią: techniką, procesem tworzenia, 
obróbki i wywoływania zdjęć. zajęcia poświęcone były m.in. głębi 
ostrości (wykład z 18 iii 1975 r.) oraz obróbce technicznej przeźroczy 
kolorowych (wykład z 25 iii 1975 r., prowadzenie: J. Modzelewski).

zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród bole-
sławian. kurs ukończyło wielu późniejszych znanych fotografików 
m.in.: J. Paluszczyszyn, J. Moniatowicz. 

Wystawy:

• V 1980 - wystawa fotografii amatorskiej w. orła, z. gajdy, r. Filipiaka
• iii 1981 - „Moja mama też pracuje w wizowie” - wystawa zrealizowa-

na przez sekcję Fotograficzną zDk 

PRACOWNIE FOTOGRAFICZNE W SZKOŁACH 
NA TERENIE MIASTA

Pracownie fotograficzne istniały również w szkołach podsta-
wowych i ponadpodstawowych na terenie miasta. Prowadzili je 
najczęściej nauczyciele przedmiotów ścisłych. w Technikum gór-
nictwa rud - Jan Balcerzak, w i liceum ogólnokształcącym Jerzy 
cembrowicz, w szkole Podstawowej nr 6 - Piotr Pachowicz. klu-
by fotograficzne istniały także w szkole Podstawowej nr 3, Tech-
nikum Mechanicznym i zespole szkół Medycznych. w studium 
Budownictwa Jan gurlaga założył klub FoTo-BuD-FilM. andrzej 
Pytliński przeprowadził kurs dla jego członków. opiekunem koła 
był zbigniew szczygielski. 
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w pracowni fotograficznej, na zdjeciu P. kijewski

zajęcia fotograficzne w zkF „konrad”

spotkanie bolesławieckich fotografów w klubie „Pegaz”
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•  1975 - Międzynarodowa wystawa „Małe Formaty 75”, warszawa
• 1975 - ii ogólnopolski Przegląd amatorskiej Twórczości Fotograficz-

nej spółdzielczości Mieszkaniowej, Przemyśl, (organizatorzy: centralny 
związek spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, centralny ośrodek       
Metodyki upowszechniania kultury, Przemyska spółdzielnia Mieszkanio-
wa), uczestniczył m.in.: e. opała 

• 1975 - wystawa Fotografii artystycznej „My Dolnoślązacy”, Dzierżoniów 
(uczestnicy z Bolesławca: e. opała, h. Piotrowski)

• 1976 - ii wystawa Fotografii artystycznej „My Dolnoślązacy”, Dzierżo-
niów (uczestnicy z Bolesławca: st. kondratowicz, J. Moniatowicz, h. Pio-
trowski, l.s. skrzypczak)

• 1976 - „wojcieszów w Fotografii”, MDk wojcieszów (uczestnicy z Bole-
sławca: m.in. h. Piotrowski)

• 1976 - ogólnopolski konkurs Fotografów amatorów „człowiek i Jego 
Praca”, katowice, nowa huta, (uczestnicy z Bolesławca: m.in. h. Pio-
trowski)

• 1976 - ogólnopolska wystawa Fotografii „spotkanie z Fotografią 76”, 
wodzisław Śląski (uczestnicy z Bolesławca: m.in. h. Piotrowski)

• 1976 - ogólnopolska wystawa Fotografii artystycznej „spotkanie z Foto-
grafią 76”, Jastrzębie zdrój (uczestnicy z Bolesławca: m.in. h. Piotrowski)

• 1977 - iii ogólnopolski konkurs Fotografii artystycznej „My Dolnośląza-
cy”, uczestnicy z Bolesławca: (m.in. h. Piotrowski)

• 1977 - ogólnopolski konkurs Fotograficzny „kołobrzeg 77” (uczestnicy 
z Bolesławca: m.in. M. Jankowski)

• V-Vi 1978 - iV wystawa Fotografii artystycznej „My Dolnoślązacy”, 
Dzierżoniów, (uczestnicy z Bolesławca: r. hryciów, M. Jankowski)

• Xii 1978 - ogólnopolski Przegląd klubów Fotograficznych spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej, wrocław (uczestnicy z Bolesławca: st. kondratowicz, 
J. Moniatowicz, r. hryciów)

• 1978 - ii ogólnopolski konkurs Fotograficzny „Praca i wypoczynek”, ka-
lisz (uczestnicy z Bolesławca: m.in. h. Piotrowski)

• 1978 - ii ogólnopolski konkurs Fotograficzny „kołobrzeg ‘78” (uczestni-
cy z Bolesławca: m.in. h. Piotrowski)

• 1979 - V ogólnopolski Przegląd amatorskiej Twórczości Fotograficznej 
spółdzielczości Mieszkaniowej, wrocław ’78 (uczestnicy z Bolesławca: 
m.in. h. Piotrowski)

UDZIAŁ BOLESŁAWIAN W WYDARZENIACH FOTOGRAFICZNYCH W POLSCE I ZA GRANICĄ

• 1979 - konkurs Fotograficzny „nowej Miedzi” - „górniczy Trud socjali-
stycznej ojczyźnie”, lubin (uczestnicy z Bolesławca: m.in. h. Piotrowski)

• 1979 - ogólnopolski konkurs Fotograficzny „kołobrzeg ‘79” (uczestnicy 
z Bolesławca: m.in. J. Józefiak)

• 1979 - Międzynarodowa wystawa „Fiap-foto-forum młodych”, Finlan-
dia (uczestnicy z Bolesławca: m.in. J. Józefiak)

• 1980 - i ogólnopolskie Biennale Fotografii górskiej, Jelenia góra, (uczest-
nicy z Bolesławca: m.in. h. Piotrowski)

• Xii 1980 - i 1981 - iV wojewódzki Przegląd Fotografii amatorskiej, Jelenia 
góra salon Fotografii „na antresoli” (uczestnicy z Bolesławca: J. Moniato-
wicz i r. hryciów - jako jeleniogórzanie oraz J. Józefiak)

• 1981 - ii Biennale Fotografii artystycznej „Dziecko”, rzeszów (uczestnicy 
z Bolesławca: J. Józefiak, T. Piszczek, a. roman, a. uchman, a. Bielawa)

• 1981 - ogólnopolski konkurs Fotograficzny „My Dolnoślązacy”, Dzierżo-
niów (uczestnicy z Bolesławca: m.in. e. opała, J. Józefiak)

• 1983 - ii Pokonkursowa wystawa Fotografii „konfrontacje Fotograficz-
ne”, Świdnica (uczestnicy z Bolesławca: J. Józefiak)

• 1983 - Dni Fotografii w Bautzen (uczestnicy z Bolesławca: k. kubrak BTF, 
e. opała BTF, w. kyszka BTF)

• iX 1985 - wojewódzki Przegląd Fotografii amatorskiej „Fascynacje”, Jele-
nia góra (uczestnicy z Bolesławca: J. Józefiak, r. hryciów, J. Paluszczyszyn, 
a. cudny, g. Matoryn)

• X 1985 - ogólnopolski Przegląd Fotografii amatorskiej spółdzielczości 
Mieszkaniowej, sosnowiec (uczestnicy z Bolesławca: J. Józefiak, r. hry-
ciów, J. Moniatowicz, J. Paluszczyszyn, r. Popek, a. uchman, B. wojta-
szek)

• Viii-iX 1986 - „ziemia jeleniogórska w sztuce”, MDk Jelenia góra, (uczest-
nicy z Bolesławca: Jerzy Paluszczyszyn - wyróżnienie, aleksander ujma)

• 1987 iii - ogólnopolska wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży szkolnej, 
Białystok (g. Matoryn, J. Poliwka, k. rzadkiewicz, r. Mistal, D. stasiak, 
D. obrok) 

• 1987 - XViii konfrontacje Fotograficzne, gorzów wielkopolski (uczestni-
cy z Bolesławca: J. Paluszczyszyn, J. Jaremen)

• 1987 - ogólnopolski Przegląd spółdzielczych klubów Fotograficz-
nych spółdzielczości Mieszkaniowej, oleśnica (uczestnicy z Bolesławca:                  
J. Paluszczyszyn, a. wojewódka, M. woźniak, r. hryciów)
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• 1988 - ii Triennale Polskiej Fotografii artystycznej, warszawa (uczestnicy 
z Bolesławca: g. sidorowicz, M. woźniak)

• 1988 - ogólnopolski konkurs Fotograficzny „Pod słońce” głogów ’88 
(uczestnicy z Bolesławca: P. kijewski)

• Xii 1988 - ogólnopolskie warsztaty Fotograficzne „architektura-czło-
wiek-Środowisko”, wałbrzych (uczestnicy z Bolesławca: P. kijewski,    
g. Matoryn)

• 1989 - Xi ogólnopolski Przegląd Twórczości Fotograficznej spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej pn. „architektura-człowiek-Środowisko”, wałbrzych 
(i miejsce g. Matoryn oraz P. kijewski)

• 1988-89 - ii konkurs Fotograficzny im. stefana nowaka, kórnik (P. ki-
jewski)

• i 1989 - ogólnopolska wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży, Białystok 
(uczestnicy z Bolesławca: gr ii: M. Drzewiecki - kF „zapis”, P. kijewski 
-  kF „zapis”, D. obrok - kF „zapis”)

• iii 1989 - Jeleniogórska wszechnica Fotograficzna. wystawa fotogra-
fii, MDk zgorzelec, (uczestnicy z Bolesławca: a. Majewski, g. Matoryn,          
J. Paluszczyn, g. sidorowicz, J. Trawniczek, a. wojewódka, M. woźniak)

• 1989 - ogólnopolski konkurs Fotograficzny „Dziecko”, goleniów (uczest-
nicy z Bolesławca: P. kijewski, B. Barylska)

• 1989 - wojewódzki Przegląd Fotografii „Fascynacje ‘89”, wojewódzki 
Dom kultury w Jeleniej górze (uczestnicy z Bolesławca: g. Matoryn              
i P. kijewski, M. Drzewiecki, g. sidorowicz, B. Barylska, P. Brzezicki)

• V 1989 - zabytki architektury Dolnego Śląska, wojewódzki Dom kultu-
ry we wrocławiu (uczestnicy z Bolesławca: M. Drzewiecki, P. kijewski,          
g. Matoryn, g. sidorowicz)

• V 1989 - XiX gorzowskie konfrontacje Fotograficzne - gorzów wielko-
polski (uczestnicy z Bolesławca: M. Drzewiecki, P. kijewski)

• 1989 - 20e Foto-Biennale, Belgia (uczestnicy z Bolesławca: P. kijewski)
• 1989 - Międzynarodowy salon Fotografii z okazji 150-lecia wynalazku 

fotografii, Moskwa (uczestnicy z Bolesławca: m.in. g. sidorowicz) 
• 1989 - ogólnopolski konkurs Fotograficzny „od nas odbite”, PFsF war-

szawa
• 1990 - „od nas odbite. wystawa młodej fotografii”, Świdnica. (uczest-

nicy z Bolesławca: B. Barylska, P. Brzezicki, M. Drzewiecki, J. kaleta,               
P. kijewski, g. Matoryn, J. Paluszczyszyn)

• 1990 - Międzynarodowe sympozjum Młodzieży w Burghausen (uczest-
nicy z Bolesławca: g. Matoryn i P. kijewski)

• 1990 - Międzynarodowy konkurs Fotografii artystycznej, Budapeszt 
(uczestnicy z Bolesławca: P. Brzezicki, J. kaleta, g. Matoryn)

• V 1990 - XX konfrontacje Fotograficzne, gorzów wielkopolski (uczestni-
cy z Bolesławca: M. Drzewiecki, P. Brzezicki, g. Matoryn)

• Vi-Vii 1990 - wystawa w szolnok 
• V 1991 - XXi konfrontacje Fotograficzne, gorzów wielkopolski (uczestni-

cy z Bolesławca: J. cembrowicz, P. kijewski)
• 1991 - iii Triennale Polskiej Fotografii artystycznej (PFsF), (uczestnicy        

z Bolesławca: g. sidorowicz - BTF - brązowy medal PFsF, a. wojewódka 
- BTF - dyplom PFsF)

• 1993 - wystawa Młodych Polskich Twórców Fotografii, austin, Texas, 
usa (uczestnicy z Bolesławca: m.in. g. sidorowicz)

• 1995 - V krajowy salon Fotografii artystycznej Żary ’95 (uczestnicy           
z Bolesławca: g. sidorowicz, a. wojewódka)

• 1996 - Vi krajowy salon Fotografii artystycznej Żary ’96 (uczestnicy           
z Bolesławca: g. Matoryn)

• 1999 - ii Biennale internationale de Fotografia XXXiX Medalla gaudi 
(uczestnicy z Bolesławca: m.in. g. sidorowicz)
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w Bolesławcu wszystkie instytucje kultury - Muzeum ceramiki, 
Bolesławiecki ośrodek kultury i galeria „Format” Miejskiej Biblioteki 
Publicznej prowadziły bogatą działalność wystawienniczą dotyczą-
cą fotografii.

Muzeum Ceramiki, Dział Ceramiki, Mickiewicza 13

• 1967 - „lodowce kaukazu w fotografii szymona wdowiaka” - wysta-
wa ze zbiorów Muzeum ziemi Pan w warszawie

• 1968 - „Piękno ziemi Bolesławieckiej” - wystawa fotografii amatorskiej
• 1968 - „Bolesławiec 1945-1968” - wystawa fotografii dokumentalnej 

a. skorupy
• 1968 - „kobieta z portretu” - wystawa fotografii ze zbiorów Muzeum 

Śląskiego
• 1969 - „Bolesławiec w XXV-leciu” - wystawa pokonkursowa
• 1970 - „25 lat turystyki na Dolnym Śląsku” - wystawa fotografii arty-

stycznej 
• 1971 - „ziemia Bolesławiecka”- wystawa fotograficzna
• V 1971 - wystawa prac plastycznych i fotografiki uczestników Mło-

dzieżowego Domu kultury
• 1972 - „Fotografia Franciszka Pałki”
• 1973 - „Fotografika natalii lach-lachowicz” (Bwa wrocław)
• 1973 - „spisz i orawa w fotografii h. hermanowicza” (PTTk kraków)
• 1973 - „studium aktu - wystawa fotografii w. Michalika (kF nowa huta)
• 1973 - „homo-salon salonów” - Międzynarodowa wystawa Fotografii 

artystycznej (wydział kultury legnica i zPaF wrocław)
• Vii 1973 - „curriculum Vitae” - wystawa fotogramów zbigniewa Junika 
• 1975 - „zabytki ziemi Bolesławieckiej”
• 1975 - „Metafory” - wystawa fotografii e. Żaka
• 1976  - „Fotografia Franciszka groera ze zbiorów Muzeum narodowego 

we wrocławiu”
• iX - X 1978 - „edmund osterloff, witold romer - fotografia artystyczna 

ze zbiorów Muzeum narodowego we wrocławiu”
• 1980/1981 - „Mały człowiek” - wystawa fotografii zofii rydet ze zbio-

rów Muzeum narodowego we wrocławiu

• ii 1981 - „Bolesławiec lat 1945-1960” - wystawa fotografii alojzego 
skorupy

• i-ii 1982 - „zabytki ziemi Bolesławieckiej” - wystawa pokonkursowa
• V 1982 - „en face” - wystawa fotografii Janusza Moniatowicza
• Xii 1982 - i 1983 - Poplenerowa wystawa aktu „grodno ‘81” (BTF 

współorganizatorem)
• iX - X 1983 - „Technika gumy w fotografii” - wystawa fotografii alek-

sandra sobolewskiego (BTF współorganizatorem)
• Xii 1983 - „architektura-człowiek-środowisko” - wystawa prac instruk-

torów spółdzielczych pracowni fotograficznych
• 1984 - „Bolesławiec w fotografii a. skorupy” - wystawa zdjęć ze zbio-

rów własnych
• V-Vi 1985 - „Magiczne chwile codzienności” - wystawa fotografii Janusza 

Moniatowicza (współorganizatorami BTF i sF sM „Bolesławianka”)
• Vi 1989 - „Paweł Pierściński. Fotografia” - wystawa w 150. rocznicę 

wynalazku fotografii
• 1991 - „Mur berliński” - wystawa obrazów, fotografii oraz instalacji 

roho su-kang z korei
• 1992 - „zmarli zobowiązują żyjących - ak w fotografii i dokumencie      

z Muzeum historii we wrocławiu”
• 1993 - „expo ’92 sewilla” - wystawa fotografii Jana Bortkiewicza
• 1993 - „Polesie - zaginione krajobrazy. Fotografie k. Miedzińskiego 

przygotowane przez Muzeum historyczne we wrocławiu”
• 1993 - „werner striese - fotografie, intarsje, metaloplastyka”
• V 1996 - „Dzieci tułacze” - wystawa fotografii
• V 2002 - „Przyroda kenii w fotografii alfreda Borkowskiego i ewy Pru-

szyńskiej” - wystawa ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej 
górze - cieplicach

• iX-X 2002 - „Podziemny świat góry Połom w fotografii Mariana Bo-
chynka ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej górze”

• V-Vii 2006 - „oko na kamerę”- wystawa filmowo-fotograficzna wojtka 
zielińskiego i Michała rułki

• X 2007 - „Formy i ludzie” - wystawa fotografii grzegorza sidorowicza 
oraz prac Marka zygi i Jacka Pałki

• Xii 2007 - ii 2008 - „secesja lwowa i kresów”- wystawa zdjęć zdzisła-
wa J. zielińskiego

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA INSTYTUCJI KULTURY
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Muzeum Ceramiki, Dział Historii Miasta, Kutuzowa 14:

• 1996 - „Bolesławiec w starej fotografii” - wystawa przekazanych do 
Muzeum ceramiki zdjęć alojzego skorupy z lat 1945-1975 

• 1996 - „Bolesławiec w starej widokówce i fotografii” - wystawa ze 
zbiorów własnych Muzeum

• 1996 - „wrocław i Bolesławiec - metropolia i prowincja? Dawna ar-
chitektura na zdjęciach z przełomu XiX i XX w.” - wystawa ze zbiorów 
własnych Muzeum i zbiorów Biblioteki uniwersyteckiej we wrocławiu

• 1999 - wystawa prac laureatów ogólnopolskich Przeglądów Fotografii 
Młodzieżowej (BTF współorganizatorem)

• 2000 - „Miód i krew - reportaż waldemara Borka” - wystawa zdjęć, 
dokumentów i przedmiotów z kosowa”

• 2002 - „kościoły na kresach dawnej rzeczypospolitej na fotografii sta-
nisława wierzgonia ze stowarzyszenia wspólnota Polska opole”

• iV - V 2003 - „na dachu świata” - fotografia ze zbiorów własnych Ma-
riana Bochynka

• 2003 - „Życie codzienne bolesławian na fotografii z ostatnich 150 lat”
• i 2004 - „zamki i pałace Dolnego Śląska oraz opolszczyzny w fotografii 

Marka gaworskiego”
• Xii 2004 - i 2005 - „Park narodowy krugera w rPa” - wystawa fotogra-

fii Pawła rubinowicza pod patronatem ambasady republiki Południo-
wej afryki w warszawie (BTF współorganizatorem)

• Xii 2004 - i 2005 - „woliński Park narodowy” - wystawa fotografii 
Marka Dylawerskiego, krzysztofa grzegorczyka, Bogdana Jakuczuna, 
aleksandra kudeja oraz lecha Żużałka

• ii-iii 2007 - „Bolesławieckie dziedzictwo i współczesność u progu no-
wego wieku” - wystawa fotografii Jana stępkowskiego oraz innych fo-
tografików, dokumentujących życie Bolesławca i jego mieszkańców od 
lat sześćdziesiątych XX wieku, połączona z pokazem prac laureatów                 
i uczestników konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez BTF 
wspólnie z Muzeum ceramiki (nagrodzeni: P. Markiewicz, M. węgrza-
nowski, J. stępkowski, T. wojtasiewicz, k. lubczyński, r. Musiał, M. Jan-
kowski)

• iii-iV 2007 - „Piękno gór kaczawskich i Pogórza kaczawskiego. wysta-
wa ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego w cieplicach”

• i-iii 2008 - „Pustynie świata w fotografii Michała sikorskiego” 
• X 2010 - i 2011 - „Dawne widoki Bolesławca i okolic”  - wystawie 

towarzyszyła prezentacja prac zaakceptowanych i nagrodzonych                   
w konkursie „Bolesławiec wczoraj i dziś”, (współorganizatorzy: stowa-
rzyszenie Fotograficzne „camera” oraz Bolesławieckie stowarzyszenie 
kolekcjonerów i Miłośników historii Miasta, nagrodzeni: M. czochara, 
r. Pawlus, J. Paluszczyszyn, M. Dudek, J. Turczyńska, g. sidorowicz)

Bolesławiecki Ośrodek Kultury

Bok był przez lata propagatorem sztuki, również fotografii zwłaszcza 
poprzez swoją działalność wystawienniczą. ekspozycje organizowano    
w salonie wystawienniczym, klubie „Pegaz” oraz salonie Fotografii.

Wystawy - Klub „Pegaz”, Salon Wystawienniczy i inne:

• 1974 - „3xB - Ballada o Bolesławianach i Bolesławcu” - wystawa fotogra-
mów (zorganizowana z okazji XXX-lecia Prl), uczestnicy: alojzy skoru-
pa, zbigniew Junik, edward opała, roman hryciów, Bolesław Marecki, 
henryk Piotrowski, wacław respondek

• X 1975 - „Fotografika-korzenioplastyka” - wystawa fotografii wacława 
respondka 

• Xi 1976 - „rytmy” - wystawa fotografii leonarda karpiłowskiego 
• iV 1980 - „afganistan” - wystawa fotografii henryka Piotrowskiego
• V 1980 - Środowiskowy Przegląd Plastyki i Fotografii nieprofesjonalnej 

(uczestnicy z Bolesławca: B. grygiel, r. hryciów, J. Józefiak, M. Jankow-
ski, st. kondratowicz, B. Marecki, h. Piotrowski, T. Piszczek, a. roman,  
a. uchman, a. suszko)

• 1981 - konkurs Fotograficzny Środowiska Bolesławieckiego (uczestnicy 
z Bolesławca: r. Popek, B. wojtaszek, D. Dziennik, a. urban, a. roman, 
e. kordiaka - wszyscy z sF sM „Bolesławianka”)

• Xii 1981 - „wydarzenia”
• ii 1981 - „Fakt o Fakcie” - wystawa fotografii Mikołaja Jankowskiego
• ii 1981 - „36 lat powojennego Bolesławca” - wystawa dokumentów       

i fotografii
• iii 1981 - „Fotograficzny reportaż a. sutkusa - litwa”
• V 1981 - Przegląd Plastyki i Fotografii nieprofesjonalnej
• iX 1981 - „Plastyka i Fotografika Bułgarska”
• X 1981 - „Migawki fotograficzne z nrD”
• ii 1982 - „z albumu miasta”
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• X-Xi 1982 - „kazimierz olchawa - fotografia”
• ii 1983 - „zabytki ziemi Bolesławieckiej” - pokonkursowa wystawa fo-

tografii
• V 1983 - „Tatry” - wystawa poplenerowa BTF
• Xi 1983 - Viii ogólnopolski Przegląd Twórczości Fotograficznej spół-

dzielczości Mieszkaniowej pn. „architektura-człowiek-Środowisko” 
(uczestnicy z Bolesławca: J. Józefiak, J. Moniatowicz, r. hryciów,           
h. Piotrowski)

• Xi 1984 - wystawa członków PF „zapis” przy sM „Bolesławiec”
• ii 1985 - wystawa fotograficzna wojciecha zawadzkiego 
• iX 1985 - „Portrety” - wystawa fotograficzna stanisława rzeszowskie-

go 
• Vii-Viii 1986 - „Panorama racławicka wczoraj. Fotografia stanisława 

rzeszowskiego”
• 1986 - „wojków ‘86” - wystawa poplenerowa 
• Vi 1989 - Jeleniogórska wszechnica Fotograficzna. wystawa fotografii 

(uczestnicy z Bolesławca: a. Majewski, g. Matoryn, J. Paluszczyn, g. 
sidorowicz, J. Trawniczek, a. wojewódka, M. woźniak)

• Viii 1989 - „5 Fotografów z Jeleniej góry: Janina hobgarska, Piotr 
komorowski, krzysztof kuczyński, Janusz Moniatowicz, wojciech za-
wadzki” 

• Xi-Xii ‘89 - „strefa ciszy” - wystawa fotografii Janiny hobgarskiej 
• iii-iV 1991 - „Fotografia anektowana” - wystawa fotografii Tadeusza 

Prociaka 
• iV 1991 - „grzegorz sidorowicz - fotografia”
• V 1991 - „grzegorz Matoryn - rysunek i fotografia” 
• V 1991 - „karkonosze ‘89” - wystawa poplenerowa
• iX-X 1992 - „Fotografia g. sidorowicza”
• V 1993 - „Fotografia henryka Piotrowskiego”
• Viii 1993 - „Portrety muzyków” - wystawa zdjęć Janusza nowackiego
• X 1993 - „Fotografia Mariana Świeżego”
• iii 1994 - „Portret kobiety” - wystawa fotografii grzegorza sidorowicza 
• iV 1994 - „odjazd ze stacji rock” - wystawa fotografii Jarosława ogrodnika
• iV-V 1994 - „Fotografia-kwiaty” - wystawa zdjęć B. opały 
• V-Vi 1994 - „ciapada” - wystawa retrospektywna fotografii, rysunku          

i malarstwa stanisława graczyka
• iV 1995 - wystawa Pokonkursowa iX ogólnopolskiego Przeglądu Foto-

grafii Młodzieżowej ‘94

• X 1994 - „karłów ’93/94” - wystawa poplenerowa 
• 1995 - „akt kobiecy” - wystawa fotografii ze zbiorów BTF
• 15 Viii 1995 - „in Blue” - fotograficzna niespodzianka wojciecha za-

wadzkiego (w ramach Bluesa nad Bobrem)
• ii 1996 - „Fotogramy” - wystawa fotografii grzegorza Matoryna 
• V 1996 - „Moje miasto - mój kraj” - europejska wystawa z cyklu „Poznaj-

my się” 
• Vi 1996 - „kilka krótkich opowieści” - fotoreportaż Daniela antosika
• V 1997 - „Świat i człowiek” - wystawa fotografii waldemara Borka
• i 1998 - „Powódź Vii ‘97” - wystawa zdjęć wykonanych przez foto-

reporterów gazety wyborczej, rzeczpospolitej, gazety wrocławskiej        
i słowa Polskiego

• V 2000 - „nasze Twarze” - wystawę tworzą: „Portret” - autorska wysta-
wa fotografii grzegorza Matoryna i Jerzego Paluszczyszyna; „lubię to 
miasto i ludzi” - pokłosie konkursu i jego rozstrzygnięcie; „Bolesławiec 
okiem fotoreportera gazety wrocławskiej”

• Vii-iX 2005 - wystawa fotograficzna uczniów i i ii roku wrocławskiego 
studium Fotografii

• 14-19 iX 2007 - „obok wystawy cudów świata” - wystawa fotografii 
analogowej bolesławianina wojciecha graczyka (i lo) w ramach pro-
jektu oPen arT Przestrzeń, realizowanego przez Bolesławiecki ośro-
dek kultury.

• ii 2008 - wystawa fotografii (autorzy: Marcin cysewski, luis Probala i 
iwo rachwał)

• ii 2008 - wystawa 21 uczestników warsztatów fotograficznych Bok 
prowadzonych przez leszka Żukrowskiego i grzegorza sidorowicza

• Vi 2008 - „Fotograficzny portret Bolesławca” - wystawa podsumowu-
jąca akcję pod tą samą nazwą (portal bolesławiec.org współorganiza-
torem)

• X 2008 - wystawa fotografii Bożeny Mazurkiewicz z cyklu „Tajemnica” 
• iii-iV 2009 - „niejedna z jedną” (organizatorzy: stowarzyszenie amazo-

nek Femina Fenix, amazonki young)

Wystawy w Salonie Fotografii BOK:

wraz z rozwojem ruchu fotograficznego w mieście pojawiło się zapotrze-
bowanie na powierzchnię wystawienniczą, przeznaczoną wyłącznie do 
prezentacji zdjęć. w 1976 r. w Bok-u uruchomiono salon Fotografii Bok.
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• Xi 1976 - wystawa Fotografii Janusza Moniatowicza (organizatorem 
sF sM „Bolesławianka”)

• Xii 1976 „Pejzaż” - wystawa zdjęć reginy nachacz 
• ii 1977 - „Barwografia”- wystawa fotografii Mieczysława cybulskiego
• i 1978 - „akt i portret” - wystawa fotografii wiktora Jaworskiego
• 1978 - i Przegląd Fotografii amatorskiej Środowiska Bolesławieckie-

go (uczestnicy: henryk Piotrowski, wacław respondek, andrzej lubicz 
Piotrowski, Mikołaj Jankowski, roman hryciów)

• iV 1978 - wystawa fotogramów Jana kotlaskiego
• Vi 1978 - „Jaka jesteś..?” - wystawa fotografii romana hryciów
• Xii-i 1979 - wystawa Fotografii Janusza Moniatowicza 
• ii-iii 1979 - ii Przegląd Fotografii amatorskiej Środowiska Bolesławiec-

kiego (uczestnicy: h. Piotrowski, M. zabora, J. Józefiak, r. hryciów, a. 
Bondaryk, r. chwieduk, M. Jankowski, st. kondratowicz. B. Marecki, J. 
Moniatowicz, J. Paluszczyszyn, a. uchman, P. uziębło)

• iii 1979 - „witold Dederko - wystawa fotogramów wykonanych tech-
niką ‘gumy’”

• Vi 1979 - „Dziecko - jego radości i smutki” - wystawa pokonkurso-
wa (uczestnicy z Bolesławca: r. hryciów, M. Jankowski, st. kondrato-
wicz, J. Józefiak (wyróżnienie), J. lisiuk, J. Moniatowicz (iii miejsce), a. 
uchman, J. Paluszczyszyn, h. Piotrowski, M. zabora) 

• Xii 1979 - ogólnopolska Fotograficzna wystawa Pokonkursowa spół-
dzielczości Mieszkaniowej

• ii 1980 - „Bolesławiec wczoraj i dziś” (uczestnicy: M. Bernacki, T. cia-
stoń, r. hryciów, M. Jankowski, J. Józefiak, st. kondratowicz, k. kubrak, 
J. kwinta, J. lisiuk, B. Marecki, J. Moniatowicz, e. opała, h. Piotrowski, 
a. skorupa, M. Pawłowski, a. uchman, M.  zabora, e. zalewski)

• iii 1980 - „one” - wystawa fotografii J. Józefiak i J. Moniatowicza 
• iV 1980 - „afganistan” - wystawa fotografii henryka Piotrowskiego
• ii 1981 - „Fakt o Fakcie. Fotografie Mikołaja Jankowskiego”
• iV 1982 - „apolinarego kurowskiego fotografie z różnych szuflad”
• Vii-Viii 1983 - „krajobrazy” - wystawa fotografii Pawła Pierścińskiego
• Xii 1983 - „górnicy o górnikach” - wystawa fotograficzna Bolesławiec-

kiego Towarzystwa Fotograficznego 
• i 1984 - „Jeleniogórskie warsztaty fotograficzne - plener szklarska Po-

ręba ‘82” - wystawa fotografii
• i-ii 1984 - „FaMu-Praha” - wystawa fotografii studentów ii roku wy-

działu Fotografii artystycznej Praskiej akademii Filmowej (FaMu)          

w csrs (uczestnicy z Bolesławca: J. Józefiak i J. Moniatowicz)
• ii 1984 - „Bolesławiec ‘83” - wystawa pokonkursowa Bolesławieckiego 

Towarzystwa Fotograficznego
• ii-iii 1984 - „Fotografia Bożeny Michalik”
• iV 1984 - „Fotografia Przyrodnicza edwarda Pruchnickiego”
• V 1984 - „Przemysłowy pejzaż ziemi Bolesławieckiej” - wystawa po-

konkursowa Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego
• 1984 - „Jerzy leszczuk - krajobraz miejski”
• Vii 1984 - „Pejzaże Polski” - wystawa fotografii z okazji 40. lecia Prl
• Viii 1984 - „nordens Fotoskla sztokholm-szwecja”
• iX 1984 - „nigdy więcej wojny” - wystawa dokumentów fotograficznych
• iX-X 1984 - „Fotografia” - wystawa Tono stano (czechosłowacja) 
• X 1984 - wystawa prac fotografików nrD
• X 1984 - „w służbie narodu” - wystawa fotograficzna z okazji 40. rocz-

nicy Mo i sB
• Xi 1984 - „sacrum-profanum” - wystawa fotografii alojzego ziółkow-

skiego
• Xii 1984 - i 1985 - „roman hryciów - fotografia”
• iii 1985 - „Fotografia spotkała teatr” - fotoreportaż henryka rawskiego
• Vii 1985 - „rzeczywistość bezterminowa” - wystawa fotografii Bogda-

na konopki
• Viii 1985 - wystawa fotografii Jerzego wiklendta
• iX 1985 - „karkonosze-elementy” - wystawa fotografii edwarda Pruch-

nickiego  
• 1986 - „Bronisław Bugiel - wystawa fotografii”
• 1986  - „Piotr Burakowski - wystawa fotografii”
• 1986 - „ewa i grzegorz zięba - wystawa fotografii”
• Vii 1987 - „zdjęcie kwartału” - wystawa pokonkursowa 
• 1987 - Fotografia ewy i grzegorza ziębów
• iX 1988 - „Portret” - poplenerowa wystawa fotografii „Maciejowiec ’88” 
• Xi 1988 - „50 fotografii 1985-1987” - wystawa fotografii wojciecha 

zawadzkiego 
• iii 1989 - „Fotografia ewy zięby”
• Vii 1989 - „Maciejowiec ‘89” - wystawa poplenerowa 
• 1989 - „karkonosze ’89” - wystawa poplenerowa (BTF organizatorem)
• ii-iii 1990 - „wnętrza i zewnętrza” - wystawa fotografii Matthiasa 

Blumhagena 
• iX-X 1991 „Fotografia wyobraźni”
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Inne imprezy fotograficzne BOK:

Bok organizował także przeglądy, warsztaty i spotkania. corocznie, 
w ramach „Ferii bez nudy” prowadzone były zajęcia fotograficzne. 

w czasie trwania „wiosny Bolesławieckiej” organizowano „Dzień 
Fotografii”. 

w latach 1977-1980 odbywały się także konkursy pn. „zdjęcie mie-
siąca”.

• ii 1981 - „stary i nowy Bolesławiec” - projekcja diaporamy z okazji       
36 rocznicy wyzwolenia Bolesławca

• 27 Xii 1983 - spotkania z J. Józefiak i J. Moniatowiczem dot. studiów 
fotograficznych w Pradze

• ii 1984 - spotkanie z fotografikiem a. lachowiczem i pokaz diaporamy
• 2005  - akcja fotograficzna „BolesławiecJa”. każdy mógł przysłać zdję-

cie-portret (bez względu na jakość fotografii) i tym samym mieć udział 
w stworzeniu wystawy, będącej symbolem integracji bolesławian w ich 
rodzinnym mieście.

• Vi 2006 - wystawa fotografii agnieszki kryspin (wystawę zorganizowa-
no w ramach projektu oPen arT Przestrzeń Bolesławiec 2007 dofinan-
sowanego przez gminę Miejską Bolesławiec)

• Xii 2006 - „Bolesławiec Paryż” - wystawa fotografii a. Małka i k. gwiz-
dały

• 2008 - warsztaty fotograficzne, prowadzone przez l. Żukrowskiego       
i g. sidorowicza

• V 2008 - akcja „Fotograficzny portret Bolesławca”, której celem jest 
utrwalenie wydarzeń związanych z obchodami Dni Miasta (g. sidoro-
wicz) 

• 26 iV 2009 - warsztaty Fotografii otworkowej (g. sidorowicz) 
• 29-30 V 2009  - warsztaty Fotografii otworkowej (g. sidorowicz) 

BOK - MCC

Wystawy: 

• 28-30 V 2010 - wystawa powarsztatowa w ramach Światowego Dnia 
Fotografii otworkowej

• Vii 2010 - „Świat w obiektywie” - wystawa prac wiesława gruszki, 
wernisaż wystawy fotograficznej w Bok-u

Prelekcja M. Jankowskiego w klubie zDk zg „konrad”
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krzysztofa łukaszewicza i grzegorza Matoryna
• i 2011 - wystawa fotografii stowarzyszenia Fotograficznego „camera” 
• i-ii 2011 - „niezwykła chorwacja” - wystawa fotografii chorwackiego 

artysty Marko Vrdoljaka
• iV 2011 - „Tragedia pod smoleńskiem” - refleksyjna wystawa fotografii 

Tomasza wojtasiewicza i sławomira guzowskiego
• V-Vi 2011 - „Moja mama ukochana” - pokonkursowa wystawa fotografii 
• Vi 2011 - „Bolesławiec nasze miasto” - wystawa stowarzyszenia Foto-

graficznego „obiektywni”

Inne działania:

• i 2010 - warsztaty Fotograficzne i Telewizyjne (g. sidorowicz, P. Po-
chwała, M. szwed)

• 24-35 iV 2010 - warsztaty fotografii otworkowej  (g. sidorowicz)
• iX-X 2010  - konkurs fotograficzny „kolej na Bolesławiec” (nagrodzeni: 

kat. gimnazjum: Daria Poliwka, Dominika ilczyna, klaudia Modras, kat. 
szkoły ponadgimnazjalne: Michał Medyński, arkadiusz Markiewicz, 
izabela graczyk, kat. dorośli: rafał Tur, Piotr Markiewicz, Jarosław sa-
wicki)

• 14-25 ii 2011 - warsztaty fotografii otworkowej w ramach „Ferii bez 
nudy” (g. sidorowicz)

• V 2011 - „Moja Mama ukochana” - konkurs fotograficzny (nagrodzeni: 
ewelina Pietkiewicz, radosław Pawlus, adrijanna Minova)

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. C.K. Norwida w Bolesławcu Galeria „Format”:

• ii 1977 - „Bolesławiec w dniu wyzwolenia” - wystawa zdjęć alojzego 
skorupy

• ii 1996 - „Bolesławiec w grafice i fotografii”
• V-Vi 1998 - „Portrety” - wystawa fotograficzna grzegorza sidorowicza
• Viii 1998 - „Blues nad Bobrem w fotografii grzegorza sidorowicza, 

grzegorza Matoryna i leszka Żukrowskiego” 
• iii-iV 1999 - „Pejzaż” - wystawa fotografii emilii wójcik
• X-Xii 2003 - „Fotografia” - wystawa prac wiesława gruszki
• i 2004 - „weneckie impresje” - wystawa fotografii zbigniewa krydy
• X-Xi 2004 - „licheń i nie tylko…” - wystawa fotografii sakralnej Tade-

usza Biłozora
• Xii 2004 - „witold gombrowicz i argentyna” - wystawa artysty foto-

grafika Jana Bortkiewicza 
• ii-iii 2005 - „nasze miasto - 12 ii 1945 - odbudowa - współczesność”   

- wystawa fotografii alojzego skorupy   
• Vi-Viii 2005 - „Fotografia katarzyny wiązowaty” 
• X-Xi 2005 - „szukając miejsca…” wystawa fotografii nieformalnej 

grupy Pasjonatów Fotografii w ramach iX Bolesławieckich Dni kultury 
chrześcijańskiej

• iV 2006 - „Pory roku” - wystawa fotografii wiesława gruszki 
• X 2006 - „Bolesławieckie sacrum” - wystawa fotografii grzegorza Ma-

toryna
• iV-V 2008 - „Pireneje - brama do hiszpanii” - wystawa fotografii Jaro-

sława kurzawy 
• iX-X 2008 - „Tropami dziedzictwa... - zabytki Dolnego Śląska” -  wysta-

wa fotografii romualda M. łuczyńskiego  
• V-iX 2009 - „impresje nieborowskie” - wystawa fotografii Janusza Mo-

niatowicza
• iX 2009 - „grody, zamki i twierdze Dolnego Śląska” - wystawa fotogra-

fii w ramach europejskich Dni Dziedzictwa 2009 
• ii-iV 2010 - „grzegorza sidorowicz fotografie wszelakie”
• X 2010 - „kresy” - wystawa fotografii grzegorza Matoryna i wiesława 

gruszki
• Xii 2010 - i 2011 - „Fotonostalgia” - wystawa fotografii zofii nasie-

rowskiej 
• iii - iV 2011 - „Bolesławianki  a.D. 2011 przeciwko rutynie codzienności” 

- fotografie: kamila staniszewska, autorka projektu: Danuta Maślicka
• Vi 2011 - „XX-lecie Festiwalu Blues nad Bobrem” (organizatorem sto-

warzyszenie Blues nad Bobrem) 
• iX-X 2011 - „uśmiech świata” - wystawa fotografii elżbiety Dzikowskiej 
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wiele instytucji z terenu miasta włączyło się w propagowanie 
i popularyzację fotografii jako sztuki oraz formy dokumentalnej 
głównie poprzez organizację konkursów i wystaw. 

Towarzystwo Miłośników Bolesławca:
organizowało m.in. konkurs fotograficzny „architektura sakralna 
Bolesławca i okolicy” oraz regularnie konkurs „Moja mała ojczy-
zna”, w ramach którego nadsyłano również prace fotograficzne. 

Innymi wydarzeniami, których organizatorem był Urząd Mia-
sta Bolesławiec są:
• iV - V 2007 - „Bolesławiec - Bautzen” - wystawa fotografii grzegorza 

Matoryna
• Xii 2007 - „1918 - walki o lwów”  - wystawa fotografii zdzisława 

J. zielińskiego (współorganizatorem było Towarzystwo Miłośników 
lwowa i kresów Południowo - wschodnich z Bolesławca). 

Jubileusz powstania imprezy muzycznej „Blues nad Bobrem” 
był impulsem zorganizowania przez Stowarzyszenie „Blues 
nad Bobrem” następujących wystaw:
• 5 Viii 2010 - wystawa fotografii autorstwa grzegorza sidorowicza        

i leszka Żukrowskiego prezentująca uczestników, wykładowców oraz 
muzyków, którzy tworzyli Festiwal Blues nad Bobrem (budynek staro-
stwa Powiatowego)

• 7 Viii 2010 -  wystawa fotografii autorstwa grzegorza sidorowicza        
i leszka Żukrowskiego prezentująca uczestników, wykładowców oraz 
muzyków, którzy tworzyli Festiwal Blues nad Bobrem (zamek klicz-
ków).

• Vi 2011 - „XX-lecie Festiwalu Blues nad Bobrem” (galeria „Format” 
MBP, Piwnica Paryska)
 
Wśród wielu działań Bolesławieckiego Centrum Inicjatyw 

Lokalnych „Via Sudetica” wyróżnia się konkurs fotograficzny 
poświęcony paradzie Glinoludów:

• 2007 - konkurs na najlepsze zdjęcia z i edycji Parady z Miłości do gliny 
(organizatorzy: „Via sudetica” i boleslawiec.org)

• 14 X 2007 - wernisaż wystawy pokonkursowej i prac grzegorza Ma-
toryna oraz rozstrzygnięcie konkursu (nagrodzeni: krzysztof łukasze-
wicz, Marcin Mazurkiewicz, Beata Dudyńska, Pavlina stefańczyk), Piw-
nica Paryska

• 2008 - konkurs na najlepsze fotografie glinoludów (organizatorzy: 
stowarzyszenie „Via sudetica” oraz portal istotneinformacje.pl. Finan-
sowo przedsięwzięcie wsparli: urząd Marszałkowski województwa 
Dolnośląskiego, starostwo Powiatowe w Bolesławcu, centrostal s.a. 
oraz stowarzyszenie „ziemia Bolesławiecka”)

• 15 Xi 2008 - galeria „concordia”, wernisaż wystawy pokonkursowej, 
rozstrzygnięcie konkursu (nagrodzeni: sylwia zając, Mirosław Małecki, 
Jarosław Blaminsky), 

• 2009 - konkurs na najlepsze fotografie glinoludów 
• 22 Xi 2009 - wernisaż wystawy pokonkursowej (nagrodzeni: iwona 

Mucha, Piotr kaziów, robert Dudek, Małgorzata głowacka-kubat), ga-
leria „concordia”

• 2010 - konkurs na najlepsze fotografie glinoludów
• 13-21 ii 2011 - „Pociąg do gliny” - wystawa pokonkursowa (nagro-

dzeni: Magdalena kucharska, aleksandra kozioł, Maciej Buldańczyk), 
dworzec PkP w Bolesławcu

wśród innych działań Bolesławieckiego centrum inicjatyw lokalnych 
„Via sudetica” warto wymienić: 

• X 2008 - wystawa fotografii kamili staniszewskiej, Marty wysockiej, 
Barbary Bednarowicz, agnieszki kryspin, wiktorii Majchrzak, sławka 
głowackiego, grzegorza sidorowicza, ewy i Piotra Bernackich oraz Be-
aty Dudyńskiej (w ramach projektu „ona i on”)

• X 2008 - happening połączony z wystawą fotografii, malarstwa i rzeź-
by. Twórcy: Martyna woźnica, Martyna sidorowicz i wojtek hertman, 
Martyna i Jacek osłońscy. w ramach projektu „ona i on”

• X 2008 - wystawa fotografii oraz spektakl „sceny łóżkoFe”, galeria 
„concordia”

• Vi 2011 - „wieczór wspomnień” Blues nad Bobrem - Piwnica Paryska 

WKŁAD INNYCH ORGANIZACJI W ROZWóJ FOTOGRAFII W BOLESŁAWCU
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pa, Magdalena konieczna, łukasz ludwikowski, edyta łuczak, krzysztof 
łukaszewicz, grzegorz Matoryn, Jerzy Paluszczyszyn, andrzej Pękała, ro-
bert Pomichter, edyta Pławiak, Mirosław Putyra, rafał Tur, Mariusz ryż, 
grzegorz sidorowicz, Maciej Trojnar, zdzisław weiss, Tomasz wołkowski, 
Marta wysocka, Jerzy zieliński, krzysztof zieliński, leszek Żurkowski 

Wystawy i inne działania:

• X 2010 - współorganizacja (wraz z Muzeum ceramiki oraz Bolesła-
wieckim stowarzyszeniem kolekcjonerów i Miłośników historii Miasta) 
konkursu „Bolesławiec wczoraj i dziś”

• i 2011 - Pierwsza wystawa Fotografii stowarzyszenia Fotograficznego 
„camera”, Bok Bolesławiec

STOWARZYSZENIE FOTOGRAFICZNE „OBIEKTYWNI”
stowarzyszenie powstało 11.07.2011 r.

Stowarzyszenie zrzesza obecnie 19 członków, wśród nich są:
anna gardziejewska, Bartosz Jędrzejczyk, Dawid stępień, ewa Derbis, 

krzysztof gardziejewski, krzysztof niemiec, leszek Jędrzejczyk, roman 
Duda, roman kwapisz, Tomasz Powroźnik, Tomasz rapir

Wystawy:

• Vi 2011 - „Bolesławiec nasze Miasto” - Pierwsza wystawa stowarzy-
szenia Fotograficznego obiektywni, Bok Bolesławiec 

Poza BOLESŁAWIECKIM TOWARZYSTWEM FOTOGRAFICZNYM 
na terenie miasta działają:

GRUPA TWóRCZA „NIEFORMALNI”:

Członkowie grupy: 
Jarosław cembrowicz, Barbara członka, wiesław gruszka, Magdalena 

olga konieczna, grzegorz Matoryn, Marek Paszko, Piotr Moroz (Petrus), 
robert Pomichter, Jerzy Paluszczyszyn, grzegorz sidorowicz, krzysztof 
klimek, Bernard łętowski, sławomir głowacki, wiesław gruszka

Wystawy:

• X - Xi 2005 - „szukając miejsca” - wystawa zorganizowana w ramach 
obchodów iX Dni kultury chrześcijańskiej, galeria „Format” MBP 

GRUPA „BULLE GŁOWY TIM”

Członkowie grupy: 
grzegorz sidorowicz, Mariusz ryż, sławomir głowacki, Dariusz Bana-

szak, grzegorz Matoryn

Wystawy:

• iX 2010 „astenia” - wystawa Fotografii otworkowych grupy „Bulle 
głowy Tim” z Bolesławca, stargard szczeciński

STOWARZYSZENIE FOTOGRAFICZNE „CAMERA”
stowarzyszenie powstało 06.08.2010 r.
 
Członkowie grupy: 
Dariusz Banaszak, Małgorzata Biały, Jan Biegacz, Jakub Brzezicki, Paweł 
Brzezicki, Jarosław cembrowicz, robert Dudek, Przemysław Fiałkowski, 
Tomasz gabrysiak, sławomir głowacki, wiesław gruszka, krzysztof Ję-
drzejczyk, leszek Jędrzejczyk, rafał klimek, Paweł kijewski, Barbara kru-

DZIAŁAJĄCE WSPóŁCZEŚNIE NA TERENIE MIASTA STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNE 
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„zmierzch” (widok o zmierzchu z ul. asnyka na starówkę), fot. e. opała, 1970 r.
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alojzy skorupa (1923-1986)

urodził się 21.03.1923 roku w stru-
mieniu na Śląsku cieszyńskim, gdzie 
ukończył szkołę Powszechną. Dalszą 
naukę podjął w gimnazjum kupiec-
kim w Bielsku Białej. w tym czasie był 
aktywnym członkiem związku harcer-
stwa Polskiego. wybuch ii wojny świa-
towej przeszkodził w kontynuowaniu 
edukacji. alojzy skorupa podjął pra-
cę, uczył się też zawodu fotografa             
w zaprzyjaźnionym zakładzie. w 1942 
roku alojzy skorupa został wywiezio-
ny na przymusowe roboty do zwickau.                                                                                                          

w 1944 roku uciekł do Francji, gdzie służył w armii Francuskiej. 
rok później został wysłany do Pułku ułanów karpackich 2 kor-
pusu Polskiego we włoszech. we wrześniu 1946 roku rozpoczął 
naukę w Polskim gimnazjum kupieckim w mieście cassarano we 
włoszech. Po ewakuacji korpusu trafił do anglii. Do kraju wrócił 
2 czerwca 1947 roku. Już wówczas jego brat, rudolf, prowadził 
zakład fotograficzny w Bolesławcu. alojzy skorupa przyjechał do 
miasta i rozpoczął naukę oraz pracę w zawodzie fotografa. 

w 1951 roku zdał egzamin czeladniczy w zawodzie fotografa 
w izbie rzemieślniczej we wrocławiu. w tym samym roku, po wy-
jeździe rudolfa skorupy z miasta, alojzy skorupa przejął po nim 
zakład i został członkiem cechu rzemiosł różnych w Bolesławcu, 
w zarządzie którego aktywnie działał, pełniąc różnorodne funkcje.

w latach 1954-56 obligatoryjnie należał do spółdzielni Pracy 
„Fotografika” i nadal pracował w tym samym zakładzie, pełniąc 
funkcję kierownika punktu usługowego. Po likwidacji spółdzielni 
Pracy od 1956 roku prowadził zakład fotograficzny, świadczący 
usługi dla ludności. w dniu 24 marca 1961 roku otrzymał dyplom 
mistrzowski w zawodzie fotografa. Przez wiele lat jego pracow-

nia była miejscem, do którego przychodzili początkujący ówcze-
śnie fotografowie, by poznać tajniki zawodu. Był autorytetem, 
pierwszym nauczycielem młodego pokolenia, z którego wywo-
dzą się m.in. J. Paluszczyszyn i g. Matoryn. Jego działalność za-
wodowa i pozazawodowa była często wyróżniana i nagradzana. 
zmarł 25.06.1986 roku w Bolesławcu. 

Fotograficzna kronika miasta powstawała początkowo dzięki 
rudolfowi skorupie (do 1947 r.), w okresie od 1947 do 1951 roku 
obaj bracia pracowali wspólnie, a zdjęcia powstałe od 1951 roku 
należy przypisać już tylko autorstwu alojzego skorupy. zdjęcia obu 
braci znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum ceramiki. część ko-
lekcji została przekazana do Muzeum w roku 1986, pozostałe zdję-
cia udostępniła 10 lat później córka alojzego skorupy - aleksandra 
kornosz. 

Udział w wystawach zbiorowych:
• 1974 - „3xB - Ballada o Bolesławianach i Bolesławcu” 

- wystawa fotogramów w Bok-u (zorganizowana z okazji XXX       
-lecia Prl) 

• ii 1980 - „Bolesławiec wczoraj i dziś” 

Wystawy indywidualne:
• 1968 - „Bolesławiec 1945-1968”.

wystawa fotografii dokumentalnej a. skorupy
• ii 1981 - „Bolesławiec lat 1945-1960. 

Fotografie alojzego skorupy” 
• 1984 - Bolesławiec w fotografii a. skorupy, 

Muzeum ceramiki w Bolesławcu
• 1996 - „Bolesławiec w starej fotografii”, 

Muzeum ceramiki w Bolesławcu
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Alojzy Skorupa

Pomnik „Jezus przyjaciel dzieci” na dziedzińcu królewskiego sierocińca, fot. a. lub r. skorupa Portal w elewacji ratusza, fot. a. lub r. skorupa
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rynek, pierzeja północna, fot. a. lub r. skorupa zabytkowy portal, fot. a. lub r. skorupa
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Alojzy Skorupa

Prace porządkowe w południowo-zachodniej części rynku, fot. a. lub r. skorupa, ok. 1948 r.
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henryk Piotrowski (1917-1992)

urodził się 27.06.1917 roku w Dą-
browie górniczej. Był absolwentem 
Państwowej szkoły górniczej i hutni-
czej im. st. staszica w Dąbrowie gór-
niczej (wydział górniczy, 1939 r.) oraz 
studiów inżynierskich w akademii 
górniczo-hutniczej w krakowie (1952 
r.). swoje życie zawodowe związał 
z Bolesławcem. Pracował w górnic-
twie, współpracował z zakładem Bo-
taniki Polskiej akademii nauk, był też 
nauczycielem zawodu w Technikum 
górnictwa rud w Bolesławcu. Pośród 

wielu życiowych pasji zajmował się też fotografią. 
henryk Piotrowski był jednym z pierwszych członków, powsta-

łej w 1972 r. sekcji Fotograficznej sM „Bolesławianka”. w 1976 
roku otrzymał nagrodę dla wyróżniającego się członka PF sM 
„Bolesławianka”, którą przyznał mu zarząd spółdzielni. w 1974 
roku we współpracy z Bolesławieckim ośrodkiem kultury założył 
Środowiskowy klub Fotograficzny „Fotobol”, który działał przez                  
2 lata. współorganizował liczne wystawy, m.in.: „3xB - Ballada                                         
o Bolesławianach i Bolesławcu” (luty 1974 r.) oraz „Fotobol ‘74” 
w czasie wiosny Bolesławieckiej w 1974 roku. Był także współ-
organizatorem (wraz z a. Pytlińskim) kursu Fotografii Barwnej 
w latach 1974/75. od 1978 roku był członkiem Jeleniogórskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, a w 1981 roku znalazł się wśród 
członków-założycieli Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficz-
nego. aktywnie uczestniczył w wystawach oraz plenerach fo-
tograficznych. za działalność na rzecz propagowania fotografii 
amatorskiej Prezydium rady Federacji amatorskich stowarzyszeń 
Fotograficznych przyznało Mu brązową odznakę. w 1988 roku 
henryk Piotrowski otrzymał tytuł „zasłużony dla miasta Bolesław-

ca” w dziedzinie fotografii. rok później ogólnopolski komitet 
organizacyjny obchodów 150-lecia Fotografii nadał mu medal 
pamiątkowy w uznaniu zasług dla rozwoju fotografii. henryk Pio-
trowski zmarł w Bolesławcu 16.09.1992 roku. 

Wystawy indywidualne:
• 1975 - wystawa 70 fotogramów, Bok Bolesławiec
• 1979 - „afganistan” - fotogramy zrealizowane w 1978 r., Bok 

Bolesławiec
• 1980 - „afganistan” - ii wystawa autorska, sF Bok Bolesławiec
• 1993 - „Fotografia” - wystawa pośmiertna
• 2009 - „Portret potrójny” - twórczość henryka Piotrowskiego, 

andrzeja lubicza Piotrowskiego i anny stawiarskiej, Muzeum 
ceramiki w Bolesławcu 

Nagrody i udział w wystawach oraz salonach fotograficznych:
• ii 1974 - „3xB - Ballada o Bolesławianach i Bolesławcu”, ii nagroda
• 1974 - „Fotobol ‘74”, ii nagroda
• 1974 - „Piękno ziemi Bolesławieckiej”, klub „relaks”, i nagroda
• 1975 - „zabytki ziemi Bolesławieckiej”, ii nagroda w konkursie 

organizowanym przez PTTk i Muzeum ceramiki w Bolesławcu
• 1975 - ogólnopolski konkurs Fotografii artystycznej „My Dol-

noślązacy”, dyplom
• 1975 - ii ogólnopolski Przegląd amatorskiej Twórczości Foto-

graficznej spółdzielczości Mieszkaniowej, Przemyśl, ii nagroda 
(grupowa)

• 1975 - wystawa Fotografii artystycznej „Fotobol”, Pirna (nrD), 
ii i V nagroda

• 1975 - ogólnopolskie Biennale amatorskiej Fotografii artystycz-
nej, łódź, akceptacja

• 1975 - Międzynarodowa wystawa Fotograficzna „Małe Forma-
ty ‘75”, warszawa, akceptacja

• 1976 - wojcieszów w Fotografii, MDk wojcieszów, nagroda
• 1976 - ogólnopolski konkurs Fotografów amatorów „człowiek 
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i jego praca”, katowice, nowa huta, dyplom
• 1976 - ogólnopolska wystawa Fotografii „spotkanie z Fotogra-

fią ‘76”, wodzisław Śląski, akceptacja
• 1976 - ogólnopolska wystawa Fotografii artystycznej „spotka-

nie z Fotografią ‘76”, Jastrzębie zdrój
• 1976 - wystawa „głuchołazy ‘76”
• 1977 - Vii ogólnopolski Przegląd amatorskiej Twórczości Foto-

graficznej, lubin ‘77, nagroda
• 1977 - iii ogólnopolski konkurs Fotografii artystycznej „My Dol-

noślązacy”, dyplom uznania
• 1978 - ii ogólnopolski konkurs Fotograficzny „Praca i wypoczy-

nek”, kalisz, akceptacja
• 1978 - ii ogólnopolski konkurs Fotograficzny „kołobrzeg ‘78”, 

akceptacja
• 1978 - i Przegląd Fotografii amatorskiej Środowiska Bolesła-

wieckiego, Bolesławiec, nagroda pieniężna
• 1978 - Poplenerowa wystawa Fotografii, galeria Fotograficz-

na w Jeleniogórskim Towarzystwie Fotograficznym, akceptacja 
(grupowo)

• 1979 - V ogólnopolski Przegląd amatorskiej Twórczości Foto-
graficznej spółdzielczości Mieszkaniowej, wrocław ’78, akcep-
tacja

• 1979 - ii Przegląd Fotografii amatorskiej Środowiska Bolesła-
wieckiego, Bolesławiec, akceptacja

• 1979 - V konkurs Fotografii artystycznej „Dziecko, jego radości 
i smutki”, Bolesławiec, akceptacja

• 1979 - V konkurs Fotografii artystycznej „My Dolnoślązacy”, 
Dzierżoniów, akceptacja

• 1979 - konkurs Fotograficzny „nowej Miedzi”, „górniczy Trud 
socjalistycznej ojczyźnie”, lubin, wyróżnienie

• 1980 - „Bolesławiec wczoraj i dziś”
• 1980 - i ogólnopolskie Biennale Fotografii górskiej, Jelenia góra
• 1981 - „zabytki ziemi Bolesławieckiej”, iV miejsce
• 1983 - Pierwszy Plener BTF „Tatry ‘82”, wystawa poplenerowa 

Bok, Bolesławiec
• 1984 - 1988 udział w Dorocznych wystawach Fotografii kF „zapis”
• 1987 -  Środowiskowy Przegląd Przeźroczy Barwnych, Bolesławiec
• Vi 1989 - ogólnopolski Przegląd Twórczości Fotograficznej spół-

dzielczości Mieszkaniowej  

Udział w plenerach fotograficznych:
• 1975 - ogólnopolski Plener w Przemyślu, zorganizowany przez 

spółdzielczość Mieszkaniową 
• 1976 - ogólnopolski Plener w głuchołazach, zorganizowany 

przez spółdzielczość Mieszkaniową
• 1978 - karkonosze - „strzecha akademicka” - plener Jeleniogór-

skiego Towarzystwa Fotograficznego
• 1978 - karkonosze - „Domek Myśliwski” - plener Jeleniogórskie-

go Towarzystwa Fotograficznego

Fragment sali kinowej Bok, fot. h. Piotrowski
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Pomnik żołnierzy armii radzieckiej przy ul. Bankowej, fot. h. Piotrowski

zabudowa pomiędzy ul. asnyka i ul. Bielską (nie istnieje), fot. h. Piotrowski, 1976 r.

Basen kryty i zakład Balneologiczny, fot. h. Piotrowski, 1974 r.
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ulica kutuzowa i Brama Piastowska, fot. h. Piotrowski ulica zygmunta augusta nocą, fot. h. Piotrowski
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Dawna szkoła Podstawowa nr 5, fot. h. Piotrowski
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rynek od strony północno-wschodniej, fot. h. Piotrowski
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loP, oddział Bolesławiec (główny organizator - alfred Dekuba-
nowski, nauczyciel biologii w sP nr 8), i nagroda

• 1969 - konkurs fotograficzny „Bolesławiec w XXV-leciu Prl” 
(organizatorem PTTk w Bolesławcu i Muzeum w Bolesławcu), 
nagroda oddziału PTTk w Bolesławcu

• 1970 - konkurs fotograficzny „XXV-lecie powrotu Bolesławca 
do macierzy”, i nagroda

• 1971 - konkurs fotografii amatorskiej „ziemia Bolesławiecka”, 
iii nagroda

• 1975 - udział w konkursie „My Dolnoślązacy”, Dzierżoniów
• 1975 - „zabytki ziemi Bolesławieckiej”, PTTk Bolesławiec, iii miej-

sce
• 1976 - udział w konkursie „najlepsze zdjęcie miesiąca” (organi-

zator - Bok)
• 1977 - Vii ogólnopolski Przegląd amatorskiej Twórczości Foto-

graficznej, lubin ‘77, nagroda
• 1978 - i wojewódzki Przegląd Fotografii amatorskiej, woje-

wódzki Dom kultury, Jelenia góra, wyróżnienie w temacie: 
„Dziecko”

• 1979 - konkurs „górniczy Trud socjalistycznej ojczyźnie”, lubin, 
i miejsce

• 1981 - udział w ogólnopolskim konkursie Fotograficznym „My 
Dolnoślązacy”, Dzierżoniów 

• 1981 - „zabytki ziemi Bolesławieckiej”, wyróżnienie
• 1983 - „zabytki ziemi Bolesławieckiej”, wyróżnienie

Udział w wystawach zbiorowych:
• 1973 - V spartakiada spółdzielczości Mieszkaniowej D/s1 
• 1974 - wystawa Środowiskowego klubu Fotograficznego      

„Fotobol”, Bok Bolesławiec
• 1974 - „3xB - Ballada o Bolesławianach i Bolesławcu”, Bok Bo-

lesławiec
• 1974 - „osiągnięcia kF przy sM „Bolesławianka”, klub „relaks”
• 1974 - ogólnopolska wystawa „spółdzielczość Mieszkaniowa 

edward opała (1931-1995)

urodził się 27.11.1931 roku. w 1952 
roku ukończył Technikum elektroche-
miczne, wtedy też zainteresował się 
fotografią. Był pracownikiem labo-
ratorium analitycznego byłych zg 
„konrad” w iwinach. w 1967 roku za-
mieszkał w Bolesławcu, gdzie przepro-
wadził się z raciborowic. rok później 
liga ochrony Przyrody zorganizowała 
w Bolesławcu konkurs fotograficzny 
„Piękno ziemi Bolesławieckiej”, na 
który e. opała zgłosił kilka swoich 
prac. zdobycie i miejsca zachęciło go 

do tego, by poszerzać swą wiedzę w zakresie fotografii i rozwijać 
swe umiejętności. Jednym z pierwszych jego wyzwań było wyko-
nanie zdjęć prac Bronisława wolanina. 

od 1972 do 1977 roku był instruktorem sekcji Fotograficznej 
(klubu Fotograficznego) sM „Bolesławianka”. od 1972 do 1974 
roku pełnił również funkcję instruktora fotografii w zakładowym 
Domu kultury „konrad” w Bolesławcu. Był założycielem oraz 
członkiem zarządu (1974-76) Środowiskowego klubu Fotogra-
ficznego „Fotobol”. w latach 1978-84 był członkiem Jeleniogór-
skiego Towarzystwa Fotograficznego. w roku 1981 współorgani-
zował BTF, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa, później zaś skarbnika 
oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej w zespole ocen arty-
stycznych fotografii. za osiągnięcia w działalności szkoleniowej 
i za duży wkład pracy w upowszechnianie fotografii środowiska 
bolesławieckiego BTF przyznało Mu dyplom honorowy. zmarł 
23.03.1995 roku w Bolesławcu.

  
Udział w konkursach:
• 1968 - konkurs fotograficzny „Piękno ziemi Bolesławieckiej” 
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na XXX-lecie ludowej ojczyzny”
• 1975 - ogólnopolski Przegląd amatorskiej Twórczości Fotogra-

ficznej spółdzielczości Mieszkaniowej, Przemyśl
• 1975 - „zabytki ziemi Bolesławieckiej”, Muzeum ceramiki w Bo-

lesławcu
• 1977 - Vii ogólnopolski Przegląd amatorskiej Twórczości Foto-

graficznej, lubin ‘77
• 1980 - „Bolesławiec wczoraj i dziś”, Bok Bolesławiec
• 1981 - udział w ogólnopolskim konkursie Fotograficznym „My 

Dolnoślązacy”, Dzierżoniów 
• 1982 - „zabytki ziemi Bolesławieckiej” - wystawa pokonkurso-

wa, Muzeum ceramiki w Bolesławcu
• ii 1983 - „zabytki ziemi Bolesławieckiej” - pokonkursowa wysta-

wa fotografii, Bok Bolesławiec
• 1983 - wystawa Fotograficzna BTF pn. „górnicy o górnikach”, 

Bok Bolesławiec
 
Wystawy indywidualne: 
• 1971 - „górnicy”, Bolesławiec
• 1972 - „w obiektywie”, Bolesławiec
• 1974 - „Piękno ziemi Bolesławieckiej”
• 1974 - „osiedle w obiektywie”
• 1994 - „Fotografia-kwiaty”

Dyplomy i odznaczenia: 
łącznie 38 dyplomów i listów pochwalnych za wystawy i prace 
fotograficzne (od 1969 r.) 
• 1974 - dyplom Przodującego Działacza ruchu spółdzielczego w 

dziedzinie fotografii
• 1976 - nagroda dla wyróżniającego się członka Pracowni Fo-

tograficznej sM „Bolesławianka” przyznana przez zarząd spół-
dzielni

• 1982 - dyplom uznania z okazji jubileuszu 10-lecia klubu Foto-
graficznego sM „Bolesławianka”

• 1983 - dyplom „zasłużony dla miasta Bolesławca za działalność 
fotograficzną”

• 1986 - Brązowa odznaka Federacji amatorskich stowarzyszeń 
Fotograficznych w Polsce

Fontanna przy dawnej szkole Podstawowej nr 3 (nie istnieje), fot. e. opała
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Budynek przy ul. kubika (nie istnieje), fot. e. opała, 1969 - 70 r.
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siedziba PzPr (obecnie starostwo Powiatowe), 1980 r.
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Budowa bloku przy ul. łukasiewicza, fot. e. opała ulica kościelna, w tle zabudowania parafialne, fot. e. opała
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Fragment stadionu sportowego, fot. e. opała, 1974 r.
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stanisław kondratowicz (1947-2009)

urodził się 03.01.1947 roku. Praco-
wał w spółdzielni Mleczarskiej w Bole-
sławcu, od lat 70. zajmował się ama-
torsko fotografią. w 1972 roku wstąpił 
do sF sM „Bolesławianka”, a od 1974 
roku prowadził pracownię jako instruk-
tor fotografii. od 1978 roku był człon-
kiem JTF. ulubionym tematem jego 
prac fotograficznych było dziecko. Brał 
udział w wielu wystawach i konkur-
sach, także ogólnopolskich, w których 
zdobywał wyróżnienia, m.in.: w roku 
1976 otrzymał nagrodę dla wyróżnia-

jącego się członka PF sM „Bolesławianka” przyznaną przez zarząd 
spółdzielni, a w grudniu 1978 roku uczestniczył w ogólnopolskim 
Przeglądzie klubów Fotograficznych spółdzielczości Mieszkaniowej 
we wrocławiu. zmarł 20.01.2009 r. we wrocławiu.

Udział w wystawach i przeglądach (wybór):
• 1976 - ii wystawa Fotografii artystycznej „My Dolnoślązacy”, 

Dzierżoniów
• 1977 - Vii ogólnopolski Przegląd amatorskiej Twórczości Fotogra-

ficznej, lubin
• Xii 1978 - ogólnopolski Przegląd klubów Fotograficznych spół-

dzielczości Mieszkaniowej, wrocław
• ii-iii 1979 - ii Przegląd Fotografii amatorskiej Środowiska Bolesła-

wieckiego, Bok Bolesławiec
• Vi 1979 - „Dziecko - jego radości i smutki” - wystawa pokonkur-

sowa, Bok Bolesławiec
• ii 1980 - „Bolesławiec wczoraj i dziś”, Bok Bolesławiec
• V 1980 - Środowiskowy Przegląd Plastyki i Fotografii nieprofesjo-

nalnej, Bok Bolesławiec
zabudowa przy ul. cichej i ul. asnyka, fot. st. kondratowicz
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Stanisław Kondratowicz

Blok przy ul. łukasiewicza, fot. st. kondratowicz
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Blok przy ul. łukasiewicza, fot. st. kondratowicz
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Stanisław Kondratowicz

wieżowce przy ul. Bielskiej, fot. st. kondratowicz
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Bolesław Marecki zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w nocy    
z 13 na 14 marca 2009 roku w Bolesławcu.

Udział w plenerach: 
• Vi 1982 - Pierwszy Plener BTF „Tatry ’82” 
• 1983 - Dolnośląski Plener aktu „grodziec ’83” (komisarz pleneru)
• 1984 - Dolnośląski Plener aktu „oleśnica ’84”
• 1985 - Dolnośląski Plener aktu „kliczków ’85”

Udział w wystawach:
• 1974 - „3xB - Ballada o Bolesławianach i Bolesławcu”, Bok Bole-

sławiec
• ii 1980 - „Bolesławiec wczoraj i dziś”, sF Bok Bolesławiec
• V 1980 -  Środowiskowy Przegląd Plastyki i Fotografii nieprofe-

sjonalnej, Bok Bolesławiec
• 1981 - ogólnopolski konkurs Fotograficzny „zabytki ziemi Bole-

sławieckiej”, Muzeum ceramiki w Bolesławcu

Bolesław Marecki (1937-2009)

urodził się 1 września 1937 roku    
w Borysławiu na kresach wschodnich. 
na tereny zachodniej Polski przyjechał 
w 1945 roku, w Bolesławcu osiedlił się 
dwa lata później.  Po ukończeniu Tech-
nikum górniczego pracował w zakła-
dach górniczych „konrad” i „rudna”. 

w roku 1968 zainteresował się fo-
tografią, która stała się jedną z jego 
wielu pasji. Tajniki warsztatu fotogra-
ficznego poznał w pracowni alojzego 
skorupy. Jego nauczycielami byli rów-
nież a. krynicki i z. Żyburtowicz. w 

późniejszym czasie Bolesław Marecki sam zajął się działalnością 
edukacyjno-pedagogiczną. Prowadził Fabryczny klub Fotograficz-
ny „Polfa” oraz zakładowy klub Fotograficzny zg „konrad”. Jego 
wychowankami byli m.in. Janusz Moniatowicz i Jerzy Paluszczy-
szyn. 

w ciągu wielu lat działalności Bolesław Marecki był oficjalnym 
fotografem w bolesławieckiej naczelnej organizacji Technicznej, 
Bolesławieckim ośrodku kultury i gminnym ośrodku kultury i 
sportu w kruszynie. Dokumentował wydarzenia oraz rozwój mia-
sta i gminy. Tematem jego prac często byli pracownicy kopalni i 
praca górnicza. 

Bolesław Marecki brał udział w przeglądach fotograficznych 
organizowanych m.in. przez zarząd główny zz górników w ka-
towicach, zabrzu oraz lubinie, legnicy i Jeleniej górze. Był aktyw-
nym członkiem BTF - m.in. uczestniczył w i Plenerze BTF Tatry ’82 
oraz był uczestnikiem i komisarzem Dolnośląskich Plenerów aktu. 
Jego prace były prezentowane na wielu wystawach. za zasługi 
dla rozwoju kultury i fotografii polskiej otrzymywał odznaczenia 
państwowe. 

aleja w śniegu (domy przy al. Partyzantów), fot. B. Marecki
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Boleslawiec nocą (widok na południową i zachodnią pierzeję rynku), fot. B. Mareckiodbudowa miasta (ul. kutuzowa), fot. B. Marecki
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Przepompownia przy ul. Dolne Młyny, fot. B. Marecki
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Bolesław Marecki

Dachy Bolesławca, fot. B. Marecki Baszta przy al. Partyzantów, fot. B. Marecki

zabawa-FakTu, fot. B. Marecki
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Panorama miasta, fot. J. Moniatowicz, 2005 r. 
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wii, czechosłowacji i na węgrzech, uzyskując liczne nagrody i wy-
różnienia. wystawy indywidualne prezentowała w Polsce, Francji, 
słowacji, rumunii i na węgrzech.

Konkursy w okresie bolesławieckim:
• 1978 ogólnopolski Plener Fotograficzny „Świerzawa ‘78” 
    - i nagroda
• 1979 ii Przegląd Fotografii amatorskiej Środowiska Bolesła-

wieckiego, Bok - wyróżnienie
• 1979 ogólnopolski konkurs Fotograficzny „Dziecko - jego rado-

ści i smutki”, sF Bok - wyróżnienie
• 1979 konkurs Fotograficzny „Dziecko”, Jelenia góra - ii nagroda
• 1979 ogólnopolski konkurs Fotograficzny „kołobrzeg ‘79”
• 1980 ogólnopolski konkurs Fotograficzny „Dziecko” warszawa 

- iii nagroda
• 1979 Doroczna nagroda za szczególne osiągnięcia w spółdziel-

czym ruchu fotograficznym sM „Bolesławianka”

Wystawy z okresu bolesławieckiego 1978-1987:
• 1979 Międzynarodowa wystawa „Fiap-foto-forum młodych”, 

Finlandia
• 1979 Plener Fotograficzny „szwajcarka ‘79”, Jelenia góra
• 1980 „Bolesławiec wczoraj i dziś”, sF Bok
• 1980 Środowiskowy Przegląd Plastyki i Fotografii nieprofesjo-

nalnej, Bok 
• 1980/1981 iV wojewódzki Przegląd Fotografii amatorskiej (Je-

lenia góra salon Fotografii „na antresoli”) 
• 1983 ii Pokonkursowa wystawa Fotografii „konfrontacje Foto-

graficzne Świdnica ’83”, Świdnica
• 1983 Viii ogólnopolski Przegląd Twórczości Fotograficznej 

spółdzielczości Mieszkaniowej pn. „architektura-człowiek-Śro-
dowisko”, Bok Bolesławiec

• 1983 - i 1984 iii Poplenerowa wystawa Fotografii Dolnośląski 
Plener aktu „zamek grodziec ‘83”

Jolanta zuchniewicz (z domu Józefiak)  

Fotografowaniem pasjonuje 
się od 1978 r.  w 1979 r. została 
członkiem sF sM „Bolesławian-
ka”, a od września 1980 r. do 
marca 1981 r. prowadziła spo-
łecznie sekcję. 

członkiem BTF-u jest od po-
czątku istnienia (23 iV 1981). 
Była także członkiem Jeleniogór-
skiego Towarzystwa Fotograficz-
nego. uczestniczyła czynnie w 
pracach Towarzystwa oraz ży-
ciu fotograficznym Bolesław-

ca. współorganizowała wystawy, spotkania oraz wykłady. 
uczestniczyła w Przeglądach Fotografii amatorskiej Środowiska 
Bolesławieckiego. 

w 1987 r.  ukończyła studia na wydziale Fotografii artystycz-
nej akademii Filmowej FaMu w Pradze. w 1988 r. została przyję-
ta do zPaF-u. w czasie siedmioletniej emigracji do Francji współ-
pracowała z środowiskiem teatralnym: les sud-est Theatre, les 
102, les comediens du Possible.

Po powrocie do kraju, od 1995 r., wykonywała wolny zawód 
fotografa, współpracując z prasą, agencjami fotograficznymi             
i reklamowymi oraz latającą galerią. Jej prace publikowane były 
w gazetach i czasopismach m.in. takich jak: Twój styl, cosmopoli-
tan, Playboy, uroda, Pani, she, gracja, glamour, claudia, Przekrój, 
Dom i wnętrze, kosmetyki, Przekrój, Press, Marie-claire, gala, ga-
zeta wyborcza.

obecnie mieszka i tworzy w warszawie. Tematy wiodące           
w twórczości to portret, akt, architektura, martwa natura. 

Jolanta Józefiak brała udział w wielu wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą, m.in. we Francji, Finlandii, szwecji, Jugosła-
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• 1984 „FaMu-Praha” - wystawa fotografii studentów ii roku 
wydziału Fotografii artystycznej Praskiej akademii Filmowej 
(FaMu) w csrs (z Bolesławca: J. Józefiak i J. Moniatowicz), Bok 
Bolesławiec

• 1984 i Doroczna wystawa Fotografii kF „zapis”, sF Bok Bole-
sławiec

• 1985 wojewódzki Przegląd Fotografii amatorskiej „Fascyna-
cje”, Jelenia góra

• 1985 ogólnopolski Przegląd Fotografii amatorskiej spółdziel-
czości Mieszkaniowej, sosnowiec

• i 1986 ii Doroczna wystawa Fotografii kF „zapis”
• V 1987 iii Doroczna wystawa Fotografii kF „zapis”

Wystawy indywidualne:
• iii 1980 Jolanta Józefiak, Janusz Moniatowicz „one”
   V 1987 „Jeden dzień..”

www.yolafoto.pl

Portret zbiorowy w plenerze, fot. J. Józefiak
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rynek, fot. J. Józefiak rynek, fot. J. Józefiak 
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Jolanta Zuchniewicz (z domu Józefiak)

rynek, fot. J. Józefiak karkonosze, fot. J. Józefiak
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Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych m.in.: 
• „one” (1978 r.), „szkic do portretu” (1982 r.), „en face” (1982 r.),  

„Magiczne chwile codzienności” (1987 r.), 
• „w zapomnianej ciszy szklanych labiryntów Josefa sudka” 

(1988 r.), „zimowe pejzaże” (2001 r.), „grabarka” (2003, 2010 r.), 
„goście nieborowa” (2005 r.), „nieborowskie impresje” (2008, 
2011 r.).

Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, m.in.:
•  „Małe formaty” - warszawa, wystawa z okazji 50-lecia Dolno-

śląskiego oddziału zPaF - wrocław, 
• „Pielgrzymi” (wspólnie z Marketą luskaovą i Peterem Župni-

kiem) - levoča na słowacji, 
• „akt” (wystawa polskich absolwentów FaMu - galeria 102, 

łódź), 
• „karkonosze” - Jelenia góra; liczne wystawy poplenerowe. 

otrzymał odznakę zasłużonego Działacza kultury (1986 r.) oraz 
złoty i srebrny medal FasFwP. Jest laureatem wielu konkursów       
i wystaw fotograficznych.    

Prace w zbiorach: 
• Victoria & albert Muzeum, londyn, wielka Brytania (jest pierw-

szym Polakiem, którego prace fotograficzne zakupiono do ko-
lekcji tego muzeum)

• Muzeum ceramiki w Bolesławcu, Polska
• galeria umelcov spiša, spiska nova Ves, słowacja
• spišske Muzeum w levocy, słowacja
• Muzeum narodowe w warszawie, Pałac radziwiłłów w niebo-

rowie, Polska
• Muzeum karkonoskie w Jeleniej górze, Polska
• Biuro wystaw artystycznych w Jeleniej górze, Polska
• zbiory prywatne w Polsce i za granicą.

Janusz Moniatowicz 

urodził się 18.07.1958 r., w nowej 
wsi. swoją przygodę z fotografią roz-
począł na początku lat 70. w sekcji Fo-
tograficznej sM „Bolesławianka”, z któ-
rą był związany przez wiele lat.

Tam pod kierunkiem najlepszych bo-
lesławieckich instruktorów i kolegów     
- m.in. e. opały, a. Pytlińskiego, h. Pio-
trowskiego uczył się technik i poznawał 
tajniki zawodu. w kolejnych latach sam 
pracował jako instruktor  fotografii. 

w latach 1982-86 studiował             
w Państwowej wyższej szkole Teatral-
nej, Filmowej i Telewizyjnej w łodzi 
oraz akademii Filmowej FaMu w Pra-

dze, na wydziale fotografii artystycznej. Pracę dyplomową wykonał 
pod kierunkiem prof. Jana Šmoka. Jego praca magisterska poświę-
cona była historii polskiej fotografii lwowskiej. 

Janusz Moniatowicz pracuje jako niezależny fotograf. od 
18.11.1991 r. prowadzi firmę fotograficzno-wydawniczą „Monia-
towicz Foto studio”. 

Debiutował autorską wystawą fotograficzną w grudniu 1976 
roku w Bolesławieckim ośrodku kultury.

w dniu 09.09.1989 roku został przyjęty do zPaF.
uczestniczył w działaniach i pracach grup twórczych: „raJ”, 

„zaDra-81” (Jelenia góra) oraz Bolesławieckiego Towarzystwa  
Fotograficznego i Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. 

interesuje się fotografią wielkoformatową, technikami szla-
chetnymi, historią fotografii. Dominującą  tematyką jego twór-
czości jest pejzaż, martwa natura, architektura, portret oraz       
dokument.

fot. Bogumiła Moniatowicz
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artykuły o pracy twórczej Janusza Moniatowicza publikowane 
były w kwartalniku: „Fotografia” (1989), periodyku „karkonosze” 
(2004), dwumiesięczniku „silesia nova” (2004, niemcy).

Początki jego drogi artystycznej były tematem audycji radiowej 
„Jestem, będę”, Pr wrocław, 1976 r.

Publikacje
Jest autorem i współautorem szeregu albumów i publikacji: „kar-
konosze/krkonoše/riesengebirge” (1999), „Jelenia góra       i oko-
lice” (1994), „książ” (2001), „krzeszów” (2001), „Bolesławiec - 
miasto ceramiki” (2004), „okolice Puszczy Bolimowskiej” (1994), 
„opowieść o nieborowie” (2002, 2011), „nieborów” (2001), „Pa-
łac w nieborowie i ogrody w arkadii” (2001), „Świątynia wang” 
(1993), „kościoły i kaplice Diecezji wrocławskiej kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego” (1993), „Bolesławiec” (2001), „Bolesła-
wiec - przewodnik historyczny” (2000), „Muzeum ceramiki w 
Bolesławcu” (2001), „karkonosze” (2006), „Świerzawa i okolice” 
(2006), „zamek książ” (2006), „60 lat kopalni Turów 1947-2007” 
(2007), „lubiechowa dziś” (2007), „Świerzawa - Mala skala, 
atrakcje turystyczne” (2007), „Przyroda rzeszówka” (2007), „sę-
dziszowa - przewodnik historyczny” (2008), „kraina wygasłych 
wulkanów” (2008), „karkonosze - riesengebirge” (2008), „Vade-
mecum ceramiki bolesławieckiej”(2010).

Fotografie jego autorstwa ilustrowały m.in. publikacje: „encyklo-
pedia sztuki polskiej”, „Polskie Parki narodowe”, „Polska - skarby 
wieków”, „Polska sztuka sakralna”, wielka encyklopedia Xii-to-
mowa, „Polska - przewodnik”, „wielka księga uzdrowisk polskich, 
stacji klimatycznych i kąpielisk morskich”.

autor posiada kilkanaście tysięcy diapozytywów o tematyce: „kar-
konosze”, „warszawa”, „Dolny Śląsk”, „nieborów i arkadia”.

od stycznia 2007 r. kieruje oddziałem karkonoskim związku 
Polskich artystów Fotografików.

rzeźba przed kościołem pw. wniebowzięcia nMP i św. Mikołaja, fot. J. Moniatowicz, 2006 r.
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obchody 750-lecia miasta, fot. J. Moniatowicz, 2001 r. gmach sądu, fot. J. Moniatowicz, 2010 r.
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Janusz Moniatowicz

rynek w zimie, fot. J. Moniatowicz, 2009 r.
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roman hryciów  

 urodził się w 1953 roku 
w Bolesławcu. człowiek 
wielu pasji - był taternikiem, 
spadochroniarzem, płetwo-
nurkiem, ratownikiem gór-
skim i wodnym, żeglował    
i jeździł na nartach. Foto-
grafią zajął się amatorsko          
w 1973 r. 

od 1978 r. należał do 
sF sM „Bolesławianka”.           
w okresie swej działalności 
w sekcji zdobywał liczne 

nagrody w „konkursach Miesiąca”, organizowanych przez Bok 
oraz przez klub „relaks”. Brał także udział w Przeglądach Fotogra-
fii amatorskiej Środowiska Bolesławieckiego. najczęściej fotogra-
fował pejzaże górskie, portrety i akty. w 1978 r. w Bok-u odby-
ła się jego pierwsza ważna wystawa indywidualna, zatytułowana                
„Jaka jesteś?”.

w latach 1975-1984 r. był członkiem Jeleniogórskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego, a od 1982 do 1987 r. Bolesławieckiego 
Towarzystwa Fotograficznego. w roku 1978 przeniósł się do Je-
leniej góry, gdzie został kierownikiem galerii Fotografii. galerię 
prowadził do 1979 r. w latach 1979-1983 pracował jak doradca 
metodyczny ds. filmu i fotografii w wojewódzkim Domu kultury. 
Był pomysłodawcą i organizatorem 3 pierwszych edycji istniejące-
go do dziś Biennale Fotografii górskiej.

w roku 1983 wrócił do Bolesławca, gdzie został kierownikiem 
kF „zapis”, który prowadził do 1985 r. organizował zajęcia i kursy, 
zapraszał także do współpracy znanych fotografów z całej Polski. 

w 1985 r. przeprowadził się do katowic. Podjął studia w wyż-
szym studium Fotografii w warszawie. Pracował jako niezależny fo-

tograf, realizując zdjęcia dla agencji reklamowych, caF-u i teatrów 
w wałbrzychu oraz w chorzowie. w latach 1987-95 był członkiem 
katowickiego Towarzystwa Fotograficznego, a w okresie od 1991 
do 1999 r. współudziałowcem i prezesem zarządu agencji Foto-
graficzno-wydawniczej „Black-colour-studio”. od 1993 r. mieszka       
w Bielsku-Białej. obecnie pracuje jako niezależny fotograf. od 2006 
r. jest członkiem zPaF. 

roman hryciów należał do grup twórczych a-74, rrJ, współpra-
cował również z grupą „sektor”. uczestniczył w wielu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, jest laureatem oko-
ło 100 nagród i wyróżnień. w latach 1979-84 uczestniczył w kilku 
wyprawach alpinistycznych w himalaje, co zaowocowało indywidu-
alnymi wystawami i diaporamami, m.in.: „annapurna ’79”, „Dzieci 
azji”, „nepal”, „chiny ’81”, „karawana”, „azjatyckie obrazki”.

Udział w konkursach i wystawach (wybór):
• 1974 3xB - Ballada o Bolesławcu i Bolesławianach”, Bolesławiec
• 1975 wystawa Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
• 1975 „karkonosze 1975” - wystawa poplenerowa aktu grupy 

a-74, warszawa
• 1975 wystawa Fotografii artystycznej, Pirna 
• 1977 international de Photo Milex, Belgia
• 1977 ogólnopolskie Biennale Fotografii artystycznej, łódź
• 1978 ogólnopolski Przegląd klubów Fotograficznych spółdziel-

czości Mieszkaniowej, wrocław
• 1978 „karkonosze wielorakie”, Jelenia góra
• 1978 „karkonosze” - wystawa grupy „sektor”, szklarska Poręba
• 1978 international exhibition of Photography, santa clara Val-

ley, usa
• 1978 „konfrontacje”, Jarosław 
• 1978 „akt i portret” - wystawa poplenerowa aktu grupy a-74, 

warszawa
• 1978 „Domek Myśliwski” wystawa poplenerowa, Jelenia góra
• 1979 „Trzcianeckie lato Fotograficzne”, Trzcianka
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• 1979 „Dla kogo są góry?”, Jelenia góra
• 1979 wystawa pokonkursowa „Dziecko-jego radości i smutki”, 

sF Bok Bolesławiec
• 1980 Środowiskowy Przegląd Plastyki i Fotografii nieprofesjo-

nalnej, Bok Bolesławiec
• 1980 „Bolesławiec wczoraj i dziś”, sF Bok Bolesławiec
• 1983 Viii ogólnopolski Przegląd Twórczości Fotograficznej 

spółdzielczości Mieszkaniowej pn. „architektura-człowiek-Śro-
dowisko”, Bok Bolesławiec

• 1983/1984 iii Poplenerowa wystawa Fotografii Dolnośląski Ple-
ner aktu „zamek grodziec ‘83”

Babka, fot. r. hryciów

• 1984 i Doroczna wystawa Fotografii kF „zapis”, sF Bok Bole-
sławiec

• 1985 wojewódzki Przegląd Fotografii amatorskiej w Jeleniej 
górze „Fascynacje”

• 1985 ogólnopolski Przegląd Fotografii amatorskiej spółdziel-
czości Mieszkaniowej, sosnowiec

• 1986 ii Doroczna wystawa Fotografii kF „zapis”, sF Bok Bole-
sławiec

• 1987 iii Doroczna wystawa Fotografii kF „zapis”, sF Bok Bole-
sławiec

• 1987 ogólnopolski Przegląd spółdzielczych klubów Fotogra-
ficznych spółdzielczości Mieszkaniowej, oleśnica

Wystawy indywidualne:
• 1977 „a w górach”, Bolesławiec
• 1978 „akt i portret”, lwówek, zgorzelec
• 1978 „Jaka jesteś?”, Bok Bolesławiec
• 1980 annapurna ’79, sF Bok Bolesławiec
• 1984 - 1985 roman hryciów - Fotografia, sF Bok Bolesławiec
• 1987 „akt”, katowice
• 1988 „Fotografia, klub „hybrydy” warszawa
• 1997 „Fotografia reklamowa”, galeria Fotografii „B&B” Biel-

sko-Biała
• 2006 „Twarze Śląska”, galeria Fotografii „B&B” Bielsko-Biała
• 2006 „Twarze Śląska”,  galeria „Brama” gliwice
• 2006 „Twarze Śląska”, galeria sztuki „elektrownia” czeladź

Prace w zbiorach Fotografii artystycznej oddziału Śląskiego 
zPaF-u, w Muzeum w gliwicach oraz w zbiorach prywatnych. 
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karkonosze, fot. r. hryciów XXX, fot. r. hryciów



77

Roman Hryciów

wieżowce przy ul. Bielskiej, fot. r. hryciów
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Przychodnia zdrowia przy ul. zwycięstwa (obecnie siedziba starostwa Powiatowego), fot. M. Jankowski
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Mikołaj Jankowski

FoTograFia Miała Duszę

z fotografią zetknąłem się w 1955 roku podczas pracy w za-
kładach górniczych „konrad”. Mój zwierzchnik fotografował gór-
ników pracujących pod ziemią. z czasem zacząłem mu pomagać. 
nieco później poznałem również edwarda opałę, instruktora fo-
tografii w zakładowym Domu kultury „konrad”. z wykształcenia 
był on chemikiem i posiadał ogromną wiedzę na temat procesów 
fotograficznych. zdradził mi wiele tajników, dzięki którym moje 
zdjęcia, dotychczas wykonywane w ramach pracy, stały się lepsze 
technicznie. To on sprawił, że fotografia stała się moją pasją, któ-
rej jestem wierny do dnia dzisiejszego i bez której nie wyobrażam 
sobie mojego życia. 

z czasem zacząłem wysyłać zdjęcia do redakcji „Polskiej Mie-
dzi”. zostałem stałym współpracownikiem gazety. robiłem co-
raz więcej zdjęć, nabierałem doświadczenia. zatrudniono mnie 
jako instruktora fotografii w zDk „konrad”. w pokoiku, który 
dostałem w użytkowanie zaprojektowałem trzy kabiny i ciemnię. 
Miałem dostęp do materiałów fotograficznych, odczynników itd. 
Bardzo dobrze współpracowało mi się z młodzieżą. cieszyłem się, 
że mogę ich czegoś nauczyć, przekazać wiedzę. oni byli zawsze 
chętni do pomocy, do pracy. lubili przychodzić do pracowni. 

w latach 70. w Bolesławcu działały także inne przyzakładowe 
pracownie fotograficzne. Pan heniu Piotrowski wpadł jednak na 
pomysł, by powołać stowarzyszenie o szerszym zasięgu. Tak też 
powstał Środowiskowy klub Fotograficzny „Fotobol”. istniał on 
tylko dwa lata, ale pokazał silną potrzebę stworzenia organizacji 
porządkującej życie fotograficzne w mieście. Podczas jednego ze 
spotkań w siedzibie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficzne-
go zaproponowano nam powołanie w Bolesławcu oddziału JTF-u. 
Po wielu miesiącach starań otrzymaliśmy zgodę na powołanie 
niezależnego Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego. 

nie było to łatwe, ponieważ tego typu instytucje funkcjonowały 
jedynie w miastach wojewódzkich.

Przez lata BTF nie miał własnej siedziby. spotykaliśmy się w 
klubie „relaks” przy ul. łukasiewicza. otrzymałem tu bardzo 
dużo wsparcia od pani haliny Terelak. zawsze służyła radą i stara-
ła się pomóc w rozwiązaniu każdego problemu. 

cały czas zabiegałem jednak o to, by BTF miał swój własny kąt. 
Było kilka miejsc, które widziałem jako naszą siedzibę. ostatecz-
nie, w 1986 roku władze miasta przekazały nam basztę przy ulicy 
kubika. gdy pierwszy raz tam przyszedłem, budynek był całkowi-
cie zdewastowany, nie miał dachu. z czasem przeprowadziliśmy 
szereg remontów, podłączono nam kanalizację, prąd, zakupiliśmy 
piece akumulacyjne. otwarcie nowej siedziby było wielkim wy-
darzeniem. z tej okazji zorganizowaliśmy wystawę we wnętrzu 
„Baszty” oraz ekspozycję fotografii na murach obronnych. Ponad-
to w Bolesławcu odbył się w tym czasie plener Polskiej Federacji 
stowarzyszeń Fotograficznych. niewielkie Towarzystwo w małym 
miasteczku zostało zauważone na arenie ogólnopolskiej. 

w Baszcie spotykali się cudowni, otwarci ludzie. Mieli mnó-
stwo pomysłów, które wspólnie realizowaliśmy. otrzymywaliśmy 
fundusze z wielu źródeł. Baszta stała się dla mnie miejscem szcze-
gólnym, które darzę wielkim sentymentem. nie tylko ze wzglę-
du na możliwość spotkań, organizację wystaw itd. To przepięk-
ne miejsce położone w zabytkowej części miasta przy murach 
obronnych.

Dziś myślę, że przez te lata działalności mieliśmy ogromne 
szczęście. w naszych szeregach były wspaniałe osobowości, au-
torytety - heniu Piotrowski, edek opała. zawsze można było na 
nich liczyć, wspierali nasze działania, służyli radą. Tak było także 
w przypadku ogromnego jak na ówczesne czasy przedsięwzięcia  
- Przeglądu Fotografii Młodzieżowej. Praca z młodzieżą przynosi-
ła mi zawsze najwięcej satysfakcji i stąd zrodził się pomysł organi-
zacji imprezy. To w nich jest najwięcej radości, świeżości i energii. 
w moim otoczeniu nigdy nie brakowało młodych, pełnych zapału 
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ludzi, chętnie pomagających w pracach BTF-u. Przegląd Fotografii 
Młodzieżowej miał być także swoistą formą podziękowania dla 
nich. wydaje mi się, że był to strzał w dziesiątkę.

ostatni, XiV Przegląd Fotografii Młodzieżowej zorganizowa-
łem w 2000 r. Była to przewspaniała impreza. Młodzież przy-
jechała z całej Polski, a nawet z ośrodków polonijnych. Bardzo 
chciałbym, aby ta cudowna impreza została wznowiona jako 

unijny i Polonijny Przegląd Fotografii Młodzieżowej. Mam szczerą 
nadzieję, że to się uda.

Przez te wszystkie lata bardzo istotna dla nas, fotografów była 
także organizacja plenerów fotograficznych. każde, funkcjonują-
ce ówcześnie towarzystwo fotograficzne, stawiało sobie to zada-
nie za punkt honoru. zapraszaliśmy do udziału największe sławy: 
Jerzego wiklendta, kazimierza helebrandta, Pawła Pierścińskiego. 
uczestnikami byli także przedstawiciele innych, zaprzyjaźnionych 
towarzystw. sukcesem okazały się Dolnośląskie Plenery aktu. za-
wsze wybieraliśmy inne, ciekawe miejsce do ich organizacji. naj-
częściej były to zamki lub pałace o specyficznym, sprzyjającym 
klimacie. Powstawały tam naprawdę piękne zdjęcia.

Jako prezes BTF-u byłem członkiem prezydium, potem zaś ko-
misji rewizyjnej Polskiej Federacji stowarzyszeń Fotograficznych. 
Prezes Federacji zbyszko rzeźniacki był niezwykłą, charyzma-
tyczną postacią. Podczas spotkań w warszawie miałem okazję 
poznać wielu wspaniałych ludzi i świetnych fotografików. na 
zebrania zapraszano bowiem przedstawicieli zPaF-u. Dzięki tym 
kontaktom udało mi się zorganizować w Bolesławcu wiele wy-
staw, nasi fotografowie mieli zaś możliwość wystawiania swych 
prac w galeriach niemal całej Polski. współpracowaliśmy również 
z foto-klubami spoza Polski, zrzeszonymi w FiaP. Mieliśmy moż-
liwość wyjazdów zagranicznych do wielu krajów. Dla fotografika 
był to kawałek przecudownej przygody. 

Dziś fotografia nie jest już jednak tym, czym była wcześniej. 
straciła całą swoją magię. zrobienie zdjęcia obecnie ogranicza się 
jedynie do naciśnięcia spustu migawki. współcześnie prawie każ-
dy ma „cyfrówkę” z nieograniczoną niemal pamięcią lub telefon 
z aparatem. od razu może zobaczyć efekt. Jeśli coś nie wyjdzie, 
jak chcemy, zawsze można zdjęcie obrobić w komputerze. kiedyś 
miało się do dyspozycji kilku - lub kilkunastoklatkowy film. Jego 
wywołanie trwało czasem całą noc, a efekt nigdy do końca nie 
był znany. Fotografia miała duszę. Trzeba było włożyć w nią całe 
serce, poświęcić jej mnóstwo czasu.

M. Jankowski na plenerze na litwie, 1992 r.
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• 1979 - „Piękno ziemi Bolesławieckiej”, klub „relaks” Bolesławiec 
• Vi 1979 - wystawa pokonkursowa „Dziecko - jego radości i smutki”, 

Bok Bolesławiec
• ii 1980 - „Bolesławiec wczoraj i dziś”, Bok Bolesławiec
• V 1980 - Środowiskowy Przegląd Plastyki i Fotografii nieprofesjonalnej 
• i 1994 - wystawa Pokonkursowa Bolesławieckiego Środowiska Foto-

graficznego ‘93 
• Xi-Xii 1995 - wystawa Pokonkursowa Bolesławieckiego Środowiska Fo-

tograficznego ’95 
• ii-iii 2007 - „Bolesławieckie dziedzictwo i współczesność u progu no-

wego wieku” - wystawa pokonkursowa, Muzeum ceramiki w Bole-
sławcu

Jego prace pokazywane były również na wystawach poplenerowych       
w całej Polsce.

Udział w konkursach (wybór):
• 1977 - ogólnopolski konkurs Fotograficzny „kołobrzeg ‘77”, akceptacja
• 1977 - Vii ogólnopolski Przegląd amatorskiej Twórczości Fotograficznej, 

lubin ‘77, nagroda rzeczowa
• Vi 1979 - konkurs „Dziecko - jego radości i smutki”, Bok Bolesławiec, 

akceptacja
• 1981 - ogólnopolski konkurs Fotograficzny „zabytki ziemi Bolesławiec-

kiej”, nagroda 
• 2007 - konkurs Fotograficzny „Bolesławieckie dziedzictwo i współcze-

sność u progu nowego wieku”, wyróżnienie

Udział w plenerach (wybór):
• Vi 1982 - Pierwszy Plener BTF-u „Tatry ‘82” 
• 1983 - iii Dolnośląski Plener aktu „grodziec ‘83” 
• 1984 - iV Dolnośląski Plener aktu „oleśnica ‘84” 
• ii 1984 - Plener Fotograficzny „karkonosze ‘84”
• Vii 1984 - Plener Fotograficzny „Białowieża ‘84”
• 1984 - Plener Fotograficzny „Białostockie ‘84” 
• 1985 - V Dolnośląski Plener aktu „kliczków ‘85” 
• 1986 - Vi Dolnośląski Plener aktu „Bolków ’86” 
• iX 1986 - Xii centralny Plener Fotograficzny „Polska 49 województw”
• 1987 - Plener Fotograficzny „Bieszczady ‘87”
• V 1989 - Plener Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego w Pirnie

Mikołaj Jankowski 
urodził się 05.05.1935 r. w Mościskach. z za-
wodu technik geolog o specjalności: poszu-
kiwanie pierwiastków promieniotwórczych 
i ochrona radiologiczna. w latach 1953 
-1986 pracował w zakładach górniczych 
„konrad” w iwinach. Tam po raz pierwszy 
zetknął się z fotografią, która stała się jego 
pasją. Początkowo fotografował pracują-
cych pod ziemią górników. w l. 1977-1981 
pracował jako fotoreporter dla tygodnika 
„Polska Miedź”. należał do sekcji Fotogra-
ficznej sM „Bolesławianka”. od i 1979 r. do 
31 iii 1992 r. prowadził, jako instruktor Pra-

cownię Fotograficzną w Domu kultury zg „konrad”. 
Był założycielem i prezesem istniejącego w Bolesławcu od 1979 r. do 

1981 r. oddziału Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, później 
zaś Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego (od 23.04.1981 r.). 
Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Przez 30 lat działalności towarzy-
stwa zorganizował wiele konkursów o zasięgu lokalnym, regionalnym 
i ogólnopolskim, w tym ogólnopolskie i Polonijne Przeglądy Fotografii 
Młodzieżowej.

od 27 Xi 1982 r. jest członkiem rady Polskiej Federacji stowarzyszeń 
Fotograficznych, od dnia 17.05.1987 r. członkiem Prezydium, a następnie 
komisji rewizyjnej PFsF. w 1995 r. był jednym z założycieli i sekretarzem 
ogólnopolskiej grupy Twórczej art-Foto, której siedzibą był Bolesławiec.

Mikołaj Jankowski za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał wyso-
kie odznaczenia państwowe. za działalność fotograficzną został wyróż-
niony licznymi medalami i odznaczeniami. 

Udział w wystawach zbiorowych i przeglądach (wybór):
• 1978 - i Przegląd Fotografii amatorskiej Środowiska Bolesławieckiego, 

Bok Bolesławiec
• V-Vi 1978 - iV wystawa Fotografii artystycznej „My Dolnoślązacy”, 

Dzierżoniów
• ii-iii 1979 - ii Przegląd Fotografii amatorskiej Środowiska Bolesławiec-

kiego, Bok Bolesławiec
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• Vii 1989 - Plener Plastyczno-Fotograficzny w górach stołowych
• iX 1989 - Międzynarodowy Plener Fotograficzny PFsF „karkonosze ‘89”, 

szklarska Poręba 1995 - Plener Fotograficzny w szklarskiej Porębie
• 1992 - Plener Fotograficzny na litwie i Białorusi (organizator - suwalskie 

Towarzystwo Fotograficzne)

Mikołaj Jankowski brał także udział w plenerach fotograficznych w szczeci-
nie, kołobrzegu oraz na terenie b. czechosłowacji i nrD.

Wystawy indywidualne:
• iX 1981 - „Mongolia” - fotoreportaż M. Jankowskiego 
    (zDk „konrad”)
• iX 1981 - „w Tatrach” - fotoreportaż poplenerowy M. Jankowskiego 

(zDk „konrad”)
• ii 1981 - „Fakt o Fakcie” - wystawa fotograficzna M. Jankowskieg (Bok)

Nagrody i odznaczenia (wybór):
• 1982 - odznaka „zasłużony dla Miasta Bolesławca”
• 1988 - odznaka „Budowniczy lgoM”
• 1989 - medal „za zasługi dla rozwoju fotografii” nadany przez ogól-

nopolski komitet organizacyjny obchodów 150. lecia Fotografii na 
wniosek rady artystycznej związku Polskich artystów Fotografików 

• 1990 - medal PFsF „za zasługi dla rozwoju fotografii” - nadany na 
wniosek Prezydium PFsF przez radę Federacji

• 1991 - złota odznaka PFsF
• 1996 - odznaka „zasłużony działacz kultury” nadana przez Ministra 

kultury i sztuki na wniosek Dyrektora wydziału kultury i sztuki urzędu 
wojewódzkiego w Jeleniej górze

• 1998 - nagroda Prezydenta za Promocję Miasta Bolesławiec 

zmierzch nad miastem, fot. M. Jankowski, 1979 r.
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płukaliśmy w Bobrze, już w ciągu dnia. ciekawostką był retusz. 
Jeden z nas stał na dachu budynku, drugi zaś chodził z pędzlem 
po planszy (nic nie widząc z bliska) i retuszował zgodnie z polece-
niami: „w lewo”, „w prawo”, „w górę”, „w dół”. uważam, że do-
brze wywiązaliśmy się z tego dość karkołomnego zadania, które 
na miarę ówczesnego Bolesławca było oceniane jako niebywałe 
osiągnięcie techniczne. 

Po wybudowaniu zakładów chemicznych „wizów” przystąpio-
no do odbudowy górnictwa surowców mineralnych. stare i bar-
dzo technicznie zacofane kopalnie iłów ceramicznych „Barbara”, 
„anna”, „Bolko”, „Janina” (ta ostatnia funkcjonuje do dzisiaj) były 
wyposażone w bardzo prymitywny sprzęt. Dzisiaj, patrząc na foto-
grafie z lat 50. trudno sobie wyobrazić zarówno pracę tym sprzę-
tem jak i ręczne wydobywanie surowców. Dopiero w kolejnej de-
kadzie zmechanizowano proces wydobycia urobku i wybudowano 
pierwszy w Polsce zakład produkcji kaolinu. Fotografia stała się na-
rzędziem służącym dokumentowaniu wielkiego postępu.

w latach 70. XX w. dla fotografii bolesławieckiej dużą rolę 
odegrała pracownia fotograficzna sM „Bolesławianka” w piw-
niczce przy ul. ogrodowej, a później ul. Bielskiej, która ukształto-
wała liczącą się kadrę fotografów bolesławieckich, w tym: Jolantę 
Józefiak, Janusza Moniatowicza, Jerzego Paluszczyszyna i wielu 
innych. innym ważnym miejscem była też pracownia fotograficz-
na MDk przy ul. grunwaldzkiej, prowadzona przez nauczyciela 
fizyki pana profesora Jerzego cembrowicza.

istotne dla całego regionu było również utworzenie wraz           
z województwem jeleniogórskim Jeleniogórskiej wszechnicy Fo-
tograficznej. Formalnie funkcjonuje ona do dnia dzisiejszego, acz-
kolwiek jej model został zupełnie zmieniony.

Przez ponad dwa lata w Bolesławcu funkcjonował oddział     
Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. w roku 1981 
w oparciu o jego struktury, utworzono Bolesławieckie Towarzy-
stwo Fotograficzne, z którym wiązano ogromne nadzieje. uro-
czyste zebranie założycielskie z udziałem władz wojewódzkich 

andrzej Pytliński

garŚĆ wsPoMnień z Bolesławieckiego 
Życia FoTograFicznego

Moje kontakty z Bolesławcem rozpoczęły się w okresie stu-
diów na Politechnice warszawskiej na początku lat 50. minio-
nego wieku. Były one związane z pompatyczną realizacją „Planu 
6-letniego” (plan ten nie został zrealizowany, do czego się nigdy 
formalnie nie przyznano). Moja obecność w Bolesławcu dotyczyła 
„sztandarowej” inwestycji planu – budowy fabryki kwasu siarko-
wego z anhydrytu w oparciu o technologię opracowaną przez 
profesora k. akermana. 

w samym Bolesławcu najciekawszym tematem fotograficz-
nym tego okresu było odgruzowywanie miasta. nie pamiętam, 
niestety, kto był autorem fotografii, które zachowały się w moich 
zbiorach. epizodem fotograficznym, który trwale zapisał się w 
mojej pamięci było natomiast oficjalne otwarcie zakładów che-
micznych „wizów”. Dla uświetnienia tego wydarzenia postano-
wiono po obu stronach głównej bramy umieścić dwie fotografie 
o gigantycznych, jak na ówczesne czasy rozmiarach, 6 x 8 me-
trów. wykonanie tych plansz powierzono mnie i nieżyjącemu już 
dzisiaj koledze, również z Politechniki warszawskiej, kazimierzo-
wi Mołdachowi. na jednej z fotografii widniała postać Bolesława 
Bieruta przecinającego wstęgę, na drugiej zaś sylwetka Józefa cy-
rankiewicza, który przypinał komuś medal. nie najlepszej jakości 
negatywy tych fotografii otrzymaliśmy z centralnej agencji Fo-
tograficznej. wielkoformatowe kopie wykonywaliśmy w bardzo 
prymitywnych warunkach. nie mieliśmy odpowiedniej wielkości 
pomieszczenia. w przydzielonej nam szopie trzeba było rozwinąć 
pięć dziesięciometrowych rolek papieru, przypiąć je na przygoto-
wanej planszy, naświetlać z projektora przez około dwie godziny 
i ponownie zwinąć, nim wzeszło słońce. kolejnej nocy robiliśmy 
obróbkę w starych wannach kąpielowych. ostatecznie płachty 
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odbyło się 23 iV 1981 r. członkami-założycielami byli: Mikołaj Jan-
kowski, Janusz Moniatowicz, henryk Piotrowski, Jolanta Józefiak, 
kazimierz kubrak, edward opała, Jan stępkowski, władysław 
galik, zbigniew szczepański, Michał Twerd, Tadeusz Piszczek, 
stanisław kondratowicz, Janusz lisiuk, andrzej uchman, ryszard 
Popek, andrzej Pytliński. Prezesem BTF został Mikołaj Jankowski, 
który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. 

Bardzo ważna wydaje się też działalność pracowni fotograficz-
nych w miejscowych ośrodkach: w klubie zch „wizów”, w Bok-u, 
i w Fabryce Fiolek i ampułek „Polfa”. istotnym wydarzeniem było 
też wybudowanie przez sM „Bolesławianka” nowoczesnego klu-
bu Fotograficznego „zapis” przy ul. łasickiej. na bardzo dużej po-
wierzchni, zajmującej całe piętro wzniesionego specjalnie w tym 
celu budynku umieszczono pracownie, salę projekcyjną i odczy-
tową, niezbędne zaplecze i infrastrukturę klubową. kierownikiem 
klubu został Jerzy Paluszczyszyn, a instruktorem prowadzącym 
andrzej Pytliński. klub działał z wielkim rozmachem. zorgani-
zował m.in. ogólnopolski konkurs Fotografii spółdzielczej oraz 
kongres 150. lat Fotografii Światowej itp. klub „zapis” wychował 
nową kadrę fotografów bolesławieckich: grzegorza Matoryna, 
grzegorza sidorowicza, Pawła Brzezickiego, Pawła kijewskiego, 
adama wojewódkę i wielu innych. wraz z przemianami społecz-
no-politycznymi w początkach lat 90. XX w. klub „zapis” został 
jednak zlikwidowany. 

Po jego zamknięciu pewną, choć nie tak znaczącą rolę w bo-
lesławieckim ruchu fotograficznym odegrała pracownia fotogra-
ficzna MDk, prowadzona przez Jerzego Paluszczyszyna i andrze-
ja Pytlińskiego, jak również prowadzony przez MDk konkurs na    
„Fotografię Miesiąca”. 

Dzisiejsza fotografia bolesławiecka przyjęła raczej kierunek   
komercyjny. Dalszy jej rozwój leży w rękach młodego pokolenia. 

uliczka lepszych czasów, Toruń, fot. a. Pytliński, brom - około 1970 r. 
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tatów w Myśliborzu, mających na celu promocję zabytkowych technik 
fotograficznych. andrzej Pytliński kontynuując ich założenia, zorganizo-
wał periodyczne spotkania w ramach klubu Miłośników Dawnych Tech-
nik Fotograficznych, którego stał się czołowym sympatykiem. obecnie 
wspiera działania Polskiej szkoły Tradycyjnej Fotografii.

Andrzej Pytliński jest też autorem licznych wydawnictw z zakresu 
fotografii, takich jak:

• „Fotografia barwna” (napisana przy współudziale witolda Dederki),
• „Przeźrocza i technika ich wykorzystania”,
• „o fotografii prawie wszystko”(dwa tomy, napisane przy współudziale 

witolda Dederki i Feliksa kanclerza),
• „zagadnienia techniczne fotografii” (trzy tomy, jako podręcznik dla stu-

dentów wyższego studium Fotografii, w przygotowaniu tom czwarty).

andrzej Pytliński został odznaczony orderem zasłużony dla Fotografii 
Polskiej

Andrzej Pytliński
urodził się w 1933 roku w Żyrardowie. 
swoją działalność fotograficzną rozpoczął 
w 1950 roku, jako członek Polskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego, z którym zwią-
zany był przez 10 lat, do momentu objęcia 
stanowiska konsultanta ds. fotografii w Mi-
nisterstwie kultury. Funkcję tę pełnił do 
roku 1973. w latach 1963-1964 brał udział 
w tworzeniu wyższego studium Fotogra-
fii, działającego do dziś przy narodowym 
centrum kultury. od momentu powstania 
studium do chwili obecnej, andrzej Pytliń-
ski zajmuje się kształceniem adeptów sztuki 
fotograficznej, jako wykładowca przedmio-

tów dotyczących technicznych zagadnień fotografii. 
Jeszcze w czasie studiów na Politechnice warszawskiej współpraco-

wał przy budowie zakładów chemicznych „wizów” w łące koło Bole-
sławca. w 1973 roku andrzej Pytliński przeprowadził się do Bolesławca, 
aby podjąć pracę przy projektowaniu i budowie kopalni surowców Mi-
neralnych w nowogrodźcu. Jeszcze w tym samym roku zorganizował 
pracownię fotograficzną w Bolesławieckim ośrodku kultury. Prowadził 
zajęcia również w innych pracowniach fotograficznych działających na 
terenie miasta, m.in.: zkF „konrad”, FkF „Polfa”, kF „zapis” przy sM „Bo-
lesławianka” oraz Młodzieżowym Domu kultury. w roku 1975 andrzej 
Pytliński zorganizował w kF „chemik” kurs Fotografii Barwnej, cieszący 
się dużą popularnością wśród bolesławian. 

w roku 1981 uczestniczył w tworzeniu Bolesławieckiego Towarzy-
stwa Fotograficznego. Był również komisarzem organizowanego począt-
kowo przez Bok Przeglądu Fotografii Młodzieżowej. w latach 1988-90 
kierował klubem Fotograficznym przy sM „Bolesławianka”. 

andrzej Pytliński na prośbę dyrektora wojewódzkiego Domu kultury 
w Jeleniej górze zorganizował Jeleniogórską wszechnicę Fotograficzną. 
Jest ona prowadzona do dziś przez czołowych polskich fotografików: 
ewę andrzejewską i wojciecha zawadzkiego, ciesząc się renomą w śro-
dowisku fotografii polskiej. 

w 1990 roku został członkiem kapituły Fotoklubu rzeczpospolitej 
Polskiej. w roku 2004 angażował się w organizację prestiżowych warsz-

szyb kopalni „Bolko”, fot. a. Pytliński

fot. łukasz Jurewicz
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Promień słońca - brom - około 1959 r. - szczytno
fot. a. Pytliński

albumin z negatywu J. lewczyńskiego - 2009 r. - w ramach akcji „szlachetna inicjatywa” 
fot. a. Pytliński
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święconych teorii, wychodziliśmy z pracowni i spacerowaliśmy 
po Bolesławcu i jego okolicach, fotografując. Plon tych naszych 
wycieczek był obrabiany na następnych zajęciach. Pamiętam, jak 
z biciem serca wywoływaliśmy nasze pierwsze filmy. Ten dreszcz 
emocji - czy udało się poprawnie naeksponować film, uchwycić 
właściwy kadr, był niesamowitym uczuciem. oczywiście, na po-
czątku doświadczenia były różne, ale z upływem czasu, nabierali-
śmy wprawy i efekty naszej pracy były coraz lepsze.

równie ważne były sprawy dotyczące fotografii, jako dzie-
dziny sztuki. Pan opała przynosił do pracowni różne czasopisma            
i książki, które umożliwiały nam szersze poznawanie fotografii.

Muszę jeszcze dodać o prawdziwie koleżeńskiej atmosferze, 
jaka panowała w naszej sekcji fotograficznej. starsi koledzy,  pa-
nowie: Piotrowski, respondek, Jankowski chętnie pomagali nam, 
młodszym.

zdobyte pod okiem edwarda opały umiejętności i zaszczepio-
na tam we mnie miłość do fotografii spowodowały, że zdecy-
dowałem się kontynuować naukę w Technikum Fotochemicznym 
im. J. gagarina w warszawie. egzaminy wstępne zdałem celują-
co. Dostałem się, choć na całe ówczesne województwo wrocław-
skie były przewidziane tylko 2 miejsca. Była to bardzo prestiżowa 
i elitarna szkoła. Mieściła się na Powązkach. niestety, nie miała 
internatu. Dla młodego człowieka była to bardzo niekomfortowa 
sytuacja. Po i semestrze zrezygnowałem i wróciłem do Bolesław-
ca, gdzie kontynuowałem naukę w i liceum ogólnokształcącym. 

Po powrocie, od 1974 r. bardzo mocno zaangażowałem się w 
działalność sF sM „Bolesławianka”.  w Bolesławcu, w dziedzinie 
fotografii, zaczęło się dziać coraz więcej. w tym czasie do nasze-
go miasta przyjechał również andrzej Pytliński, który organizował 
kursy Fotografii Barwnej w „chemiku”. Ponadto w 1974 r. przy 
Bok-u, dzięki staraniom henryka Piotrowskiego, powstał Środo-
wiskowy klub Fotograficzny „FoToBol”. Miał on na celu głównie 
promocję miasta jako ośrodka kulturalnego oraz działań fotogra-
ficznych. w tym czasie funkcjonowały także przyzakładowe kluby 

Janusz Moniatowicz

aparat fotograficzny zawsze budził we mnie emocje. Już          
w wieku 10 lat, w iii klasie szkoły podstawowej, zacząłem zbie-
rać pieniądze na własny aparat. regularnie, co miesiąc, wpła-
całem pewną sumę na książeczkę sko i już po roku uzbierałem      
ok. 100 zł. resztę, potrzebnej na zakup sprzętu, sumy dołożył 
mi ojciec. na wakacje w Świnoujściu, po iii klasie, pojechałem                  
z własnym aparatem marki „Druh”. Jedną z pierwszych fotogra-
fii, które nim wykonałem, było zdjęcie zespołu „skaldowie”. Jego 
zrobienie przyszło mi z trudem, ponieważ byłem raczej nieśmiały 
i wstydziłem się podejść bliżej do przyczepy, na której stał zespół. 

w sierpniu roku 1972, po powrocie z wakacji, w klatce scho-
dowej bloku, w którym mieszkałem, zobaczyłem ogłoszenie               
o naborze do nowo powstającej sekcji fotograficznej spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Bolesławianka”, które miało się odbyć przy         
ul. ogrodowej. Poszedłem tam razem z kolegą z klasy, Jackiem 
ruchałą. na zajęcia zapisał nas pan edward opała. Tego dnia star-
si członkowie nabijali kasety (cięli z rolki pasy filmowe i wkładali 
do kaset). ze zrozumiałych względów przez kilka godzin staliśmy       
w ciasnym i zupełnie zaciemnionym pomieszczeniu. zrobiło mi 
się słabo. 

Do sekcji fotograficznej należało kilkanaście osób. Byli to 
przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i średnich, 
mieszkańcy osiedla „Bolesławianka” i osoby pracujące najczęściej 
w zg „konrad”. zajęcia prowadził pan edward opała, zawodo-
wo związany z wymienionymi zg „konrad”. wspaniały instruktor. 
człowiek o ogromnej wiedzy i kulturze osobistej. emanował cie-
płem i spokojem. Potrafił każdemu rzeczowo i cierpliwie wyjaśnić 
zawiłości podstaw fotografowania. z wykształcenia był chemi-
kiem, tak więc, naturalną koleją rzeczy, niektórzy z nas, bardziej 
dociekliwi, zdobywali dużą wiedzę w dziedzinie fotochemii.

edward opała prowadził zajęcia na wskroś nowocześnie. na 
spotkaniach z nim dominowała praktyka. Po kilku godzinach po-
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grafowanie, jako element kultury, jedną z dziedzin sztuki.
w 1977 r. zdałem maturę. Próbowałem dostać się na studia 

fotograficzne. nie od razu mi się to jednak udało. w 1978 r. 
podjąłem pracę w Bok-u (na pół etatu), gdzie zajmowałem się 
dokumentowaniem fotograficznym wydarzeń kulturalnych oraz 
działalnością edukacyjną. zorganizowałem wówczas ogólnopol-
ski konkurs fotograficzny „Dziecko w obiektywie”. w Bok-u pra-
cowałem do kwietnia 1980 r. 

To były bardzo twórcze lata nie tylko dla mnie osobiście, ale 
dla całego ruchu fotograficznego w Bolesławcu. aktywnie działa-
ła sekcja Fotograficzna sM „Bolesławianka”, której nadal byłem 
członkiem, później zaś instruktorem. w 1981 r., podczas ogól-
nopolskiego Przeglądu Twórczości Fotograficznej spółdzielczości 
Mieszkaniowej w wałbrzychu, jako członkowie sF sM „Bolesła-
wianka”, zdobyliśmy niemal wszystkie nagrody tego konkursu. Ja 
zdobyłem indywidualnie grand Prix. gdy przeczytałem w zawia-
domieniu o wynikach posiedzenia jury, że otrzymałem główną 
nagrodę, wartości 25 000 zł, byłem niezmiernie uradowany. Już 
snułem plany, jaki to wspaniały sprzęt fotograficzny sobie kupię. 
Podczas rozdania nagród okazało się jednak, że otrzymałem szkło 
artystyczne o wartości 20 000 zł i 5 000 zł w gotówce. szklaną 
rzeźbę posiadam do dzisiaj. choć jest ona naprawdę piękna, to 
bardziej potrzebny w owym czasie był mi jednak aparat. 

Po sukcesach w wałbrzychu, władze spółdzielczości Mieszka-
niowej w warszawie, postanowiły,  że w Bolesławcu powstanie 
centrum kształcenia instruktorów Fotografii i Filmu. Dostaliśmy 
nawet na ten cel dotację (chyba 20 mln. zł). 

w 1979 r. podjąłem działalność w kF „Polfa”, do której namó-
wił mnie Franciszek Bachór. Potem, 1 kwietnia 1980 r., przenio-
słem się do Jeleniej góry, gdzie kończyłem studium hotelarskie, 
pracując jednocześnie jako instruktor fotografii w wojewódzkim 
Domu kultury. w sierpniu 1981 r. wróciłem jednak do Bolesławca 
i kontynuowałem pracę instruktorską w klubie Fotograficznym 
sM „Bolesławianka”, gdzie pracowałem przez rok (do sierpnia 

fotograficzne, m.in. przy zg „konrad” oraz klub „chemik”.
w latach 70. w całej Polsce spółdzielczość Mieszkaniowa mia-

ła bardzo duży wkład w popularyzację i rozwój fotografii. w sta-
tucie posiadała bowiem zapis o wspieraniu finansowym działal-
ności kulturalnej i tworzeniu pracowni i klubów dla młodzieży.

w Bolesławcu nadal najbardziej prężnie działała sekcja Fo-
tograficzna przy sM „Bolesławianka”. zrzeszała ona najwięcej 
młodzieży. Działania naszej sekcji bardzo wspierał pan lipski, któ-
ry był przewodniczącym zarządu. Już we wczesnych latach 70. 
uczestniczyliśmy bowiem w ogólnopolskich konkursach i waż-
nych wystawach. zaczęliśmy zdobywać znaczącą pozycję w ama-
torskim ruchu fotograficznym w Polsce. Braliśmy udział w plene-
rach, sympozjach itd., zdobywając duże doświadczenie. w czasie 
tych podróży nawiązywaliśmy liczne kontakty. 

ogromną rolę odegrał salon Fotograficzny Bolesławieckiego 
ośrodka kultury, który powstał z inicjatywy pracownicy Bok, pani 
reginy nachacz. To dzięki jej personalnym kontaktom, mogliśmy 
w Bolesławcu obejrzeć prace takich autorów jak: Mieczysław cy-
bulski, leonard karpiłowski, Janusz nowacki. w salonie miałem 
pierwszą swoją indywidualną wystawę (grudzień 1976 r.). w póź-
niejszym czasie prezentowane były wystawy: zofii rydet, krysty-
ny hollander, witolda Dederko, kazimierza helebrandta, Pawła 
Pierścińskiego.

Bardzo zasłużoną osobą dla fotografii w Bolesławcu jest czło-
wiek - instytucja, andrzej Pytliński. łączył on przedstawicieli róż-
nych środowisk. Jako niezwykły erudyta, posiada ogromną umie-
jętność przekazywania wiedzy. Przez lata prowadził różne formy 
edukacji fotograficznej - kursy, spotkania, porady, wykłady. Jest 
erudytą, posiadającym ogromną wiedzę na niemal każdy temat. 
Do dziś wspominam plener w Przesiece, podczas którego andrzej 
Pytliński zrobił nam wykład o motylach tatrzańskich. nikt z nas 
nie miał pojęcia, że są one jedną z jego pasji. andrzej Pytliński 
pokazał mi inne, szersze spojrzenie na fotografię. Dzięki niemu 
poznałem wielu wybitnych artystów i zacząłem postrzegać foto-
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fotograficzne, organizowane poza Bolesławcem. razem uczest-
niczyliśmy w pierwszym ważnym dla mnie wydarzeniu - ii Prze-
glądzie Fotografii spółdzielczości Mieszkaniowej w Przemyślu. 
Potem, w 1976 r., pojechaliśmy również na plener w góry i Pogó-
rze kaczawskie, do wojcieszowa i Świerzawy. henryk Piotrowski 
dokumentował wszystkie swoje podróże. Fotografia turystyczna 
była dla niego pasją, podobnie jak zdjęcia o tematyce górniczej. 
Pięknie opowiadał o czasach młodości, biegle posługiwał się 
gwarą śląską i często pomagał humorem rozwiązywać zaistniałe 
wśród nas, młodych, konflikty. 

z ogromną sympatią wspominam naszego przyjaciela. staszka 
kondratowicza. Ten skromny i zawsze uśmiechnięty kolega, był 
przez wiele lat instruktorem w klubie sM „Bolesławianka”. impo-
nowała mi zawsze jego ogromna wiedza filmowa.

w naszej sekcji działał m.in. pan wacław respondek, który, 
niestety, zmarł bardzo młodo pod koniec lat 70. Miał on ogrom-
ny wpływ na poziom artystyczny powstających wtedy fotografii.    
Był prawdziwym „estetą fotografii”. Posiadał również niespotyka-
ne zdolności plastyczne.

Pan alojzy skorupa był też swoistą legendą. Do jego zakładu 
chodziło się robić zdjęcia rodzinne, legitymacyjne i inne. zawsze 
skrupulatnie przygotowywał się do każdej „sesji”, rozmawiał z ludź-
mi, pokazywał sprzęt. Był dżentelmenem fotografującym ludzi. 
Przychodził również do nas, do szkoły Podstawowej nr 2 przy    
ul. Bielskiej, i z ramienia cechu rzemiosł różnych opowiadał               
o możliwościach zdobycia zawodu fotografa, o swojej pracy. 

w 1982 r. wyjechałem na studia do Pragi. o tym, że przyję-
to mnie do FaMu dowiedziałem się w niezbyt przyjemnych dla 
mnie okolicznościach. leżałem bowiem w szpitalu i chorowałem 
na żółtaczkę. Mimo podjęcia studiów w FaMu w Pradze, nadal 
utrzymywałem kontakty z Bolesławcem. wspólnie z Jolą Józefiak, 
z którą studiowałem pomagaliśmy bolesławieckiemu środowisku 
w przygotowywaniu różnych imprez fotograficznych, organizo-
waliśmy spotkania, prelekcje. Mieliśmy jednak dość ograniczone 

1982 r.), do momentu podjęcia studiów w Pradze. Bardzo dobrze 
wspominam pracę instruktora i relacje z pracownikami spółdziel-
ni, zwłaszcza z panią haliną Terelak. Była najlepszą szefową jaką 
miałem w zawodowym życiu. Dawała mi w wielu sprawach wol-
ną rękę, co pozwoliło na zwiększenie rozmachu działań prowa-
dzonych w Pracowni Fotograficznej.

Bardzo ważnym momentem dla fotografii w naszym mieście 
było powołanie Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego, 
które tworzył od podstaw, ze swoją niespożytą energią, Miko-
łaj Jankowski. lata 80. był złotym okresem dla BTF. niezliczona 
ilość wystaw w lokalu Towarzystwa, udział w plenerach, wysta-
wach i innych imprezach ogólnopolskich, to niepodważalne fakty 
tamtych, dobrych lat. Działalność tej organizacji jeszcze bardziej 
ustabilizowała silną pozycję bolesławieckiej fotografii w kraju. 
w późniejszym czasie, nie mając wsparcia młodych członków, 
prezes Mikołaj Jankowski sam właściwie pełnił w nim wszystkie 
funkcje. zmiany polityczno-ekonomiczne uformowały nową rze-
czywistość. niestety, niezbyt przyjazną BTF-owi. należy jednak 
podkreślić fakt, że dotrwanie towarzystwa do takiego jubileuszu 
jest niewątpliwie ogromnym sukcesem prezesa Mikołaja Jankow-
skiego. na kulturalnej mapie Polski pozostało już niewiele takich 
miejsc.

Do dziś wspominam ludzi, dzięki którym rozwijała się moja fo-
tograficzna pasja. w pracowni przy ul. ogrodowej zetknąłem się 
z edwardem opałą, który stał się później jednym z największych 
autorytetów w moim życiu zawodowym. Był on moim pierwszym 
i jednym z najlepszych nauczycieli. Jako instruktor wykazywał się 
niezwykłą cierpliwością, potrafił dokładnie wytłumaczyć nawet 
najbardziej skomplikowane procesy, także te, związane z obróbką 
laboratoryjną. Jego styl nauczania przejąłem potem sam, prowa-
dząc zajęcia w licznych pracowniach.

henryk Piotrowski był wspaniałym człowiekiem, wielkim pa-
triotą. Bardzo cenił sobie podstawowe wartości - uczciwość, lo-
jalność, prawdomówność. z nim najczęściej jeździłem na imprezy 
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zajadając ruskie pierogi. następnie udaliśmy się do „zachęty” na 
wernisaż wystawy edwarda hartwiga, który obchodził 80-te uro-
dziny. 

szczęśliwie, ciągle jestem fotografem. w tym roku, w paź-
dzierniku, mija 25 lat od czasu, kiedy uzyskałem dyplom na FaMu 
w Pradze. 20-lecie obchodzi natomiast prowadzona przeze mnie 
firma „Moniatowicz Foto studio”. 

najbardziej lubię fotografować zabytki. szczególną sympatią 
darzę kościółek wang w karpaczu. w świątyni tej znam chyba 
każdą deskę. Podróż do norwegii i możliwość zobaczenia miej-
sca, w którym kiedyś stała ta budowla, była jedną z ciekawszych 
przygód w moim życiu.

również fotografia reportażowa jest dla mnie bardzo ważna. 
od wielu lat fotografuję pielgrzymki, koncerty rockowe. każdy z 
tych tematów wyzwala we mnie inne emocje. 

ważna jest dla mnie również możliwość tworzenia publikacji 
fotograficznych. Ta praca uczy pokory wobec zawodu. wymaga 
cierpliwości, determinacji.

Jednym z najważniejszych dla mnie przedsięwzięć był album 
„karkonosze”. nad zdjęciami do niego pracowałem kilka lat. za-
leżało mi na tym, by nie była to kolejna publikacja, dotycząca tyl-
ko jednej, przygranicznej strony, żeby nie ograniczać się do tzw. 
„Drogi Przyjaźni”. cieszy mnie, że w tym projekcie wzięli udział 
zarówno polscy, jak i czescy fotograficy. 

wiele satysfakcji dał mi, tworzony przez wiele lat, album po-
święcony nieborowowi. Możliwość poznawania losów jedne-
go z najbardziej znaczących polskich rodów szlacheckich - rodu 
radziwiłłów, była i jest dla mnie ciągle wspaniałą przygodą, jak                 
i twórczym wyzwaniem. od 20 lat bywam w Pałacu radziwiłłów 
w nieborowie. Miałem przyjemność spotykania tam największych 
twórców polskiej kultury. w nieborowie poznałem m.in. prof. Bar-
barę skargę, aleksandrę Melbechowską-luty, sławomira Mrożka, 
erwina axera, wiesława Juszczaka, włodzimierza Piwkowskiego. 

możliwości działania. Mimo niewielkiej odległości, dzielącej Bole-
sławiec i Pragę, każda podróż była ogromnym przedsięwzięciem 
logistycznym i organizacyjnym. z Pragi bowiem należało udać się 
nocnym pociągiem do warszawy i dopiero stamtąd, po otrzyma-
niu wszelkich niezbędnych pozwoleń i zostawieniu paszportu, do 
Bolesławca. Droga powrotna wyglądała podobnie. Jeszcze przez 
długi czas po zakończeniu studiów śniły mi się koszmary związa-
ne z podróżowaniem koleją. Mimo tego, studia w Pradze wspo-
minam bardzo dobrze, zwłaszcza moment rozdania dyplomów. 
Był to jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. wielka gala, 
w której uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele władz uczelni, 
władz miasta. To moment, w którym człowiek czuł się niesamo-
wicie wyróżniony, świadomy, że wiele osiągnął. 

Po studiach osiadłem w londynie. Będąc tam, również stara-
łem się realizować zawodowo jako fotograf. zostałem zaproszo-
ny też z prezentacją swoich zdjęć do centre Pompidou w Paryżu. 
Towarzyszyła ona wystawie jednego z największych artystów, 
czeskiego fotografa, Josefa sudka. Moje fotografie zostały za-
uważone w Paryżu przez kuratora zbiorów fotograficznych z Vic-
toria & albert Museum w londynie. Bardzo się nimi zainteresował 
i zakupił kilka. Byłem pierwszym Polakiem, którego prace nabyto 
do tej prestiżowej kolekcji.

Jeszcze mieszkając w londynie, zdałem egzaminy na studia 
doktoranckie w Pradze. niestety, nadszedł rok 1989 i wszystko 
przekreśliła „aksamitna rewolucja”, która doprowadziła do istot-
nych zmian w pracy FaMu. rozpad czechosłowacji spowodował, 
że umowy o wymianie aspiranckiej nie były już ważne. 

na podstawie nostryfikacji dyplomu zostałem honorowo przy-
jęty do zPaF-u. sam ten moment wspominam z wielkim senty-
mentem. Po rozmowie przed komisją, w skład której wchodził 
m.in.: edward hartwig, Paweł Pierściński i Jerzy lewczyński, po-
szliśmy do kawiarni „u literatów” na krakowskim Przedmieściu. 
usiedliśmy przy stoliku, przy którym siedziała znajoma pani. Była 
to agnieszka osiecka, z którą ucięliśmy sobie miłą pogawędkę, 
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na przestrzeni tego czasu stworzyłem również liczne publika-
cje, dotyczące Bolesławca. w trakcie pracy nad ich powstaniem, 
najbardziej lubię moment, kiedy jestem w drukarni i mogę wziąć 
do ręki świeżo powstałą książkę. 

w Jeleniej górze mieszkam do dziś, jednak nie czuję się jelenio-
górzaninem. wciąż dużo tworzę w Bolesławcu i dla Bolesławca. 
Jest jednak jeszcze wiele projektów, które chciałbym zrealizować, 
wiele zdjęć, które chciałbym wykonać. Jednym z nich jest projekt 
„Polacy”. Pomysł ten zrodził się w mojej głowie 25 lat temu na 
festiwalu w Jarocinie.

*Biogram Janusza Moniatowicza - patrz str. 70

 

J. Moniatowicz na i Plenerze aktu, zamek grodno 1981 r., fot. T. Musialiklatarnia, fot. J. Moniatowicz, 2000 r.
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750-lecie Bolesławca, fot. J. Moniatowicz, 2001 r.
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nej - diaporamą (ekspozycja przenikających się przeźroczy wg sce-
nariusza, podkreślona podkładem dźwiękowym). Była ona efek-
tem pleneru i warsztatów warszawskiej grupy „Fakt”, skupiającej 
konceptualistów.

Mieszkańcy Bolesławca mieli okazję bliżej poznać wielu zna-
nych fotografików, m.in. romana hryciowa, który później prze-
niósł się do Jeleniej góry, by podjąć pracę w wojewódzkim Domu 
kultury. Był on pomysłodawcą i organizatorem Biennale Fotogra-
fii górskiej - imprezy o ogólnopolskim zasięgu. w inny znaczący 
sposób zaznaczyli się w polskiej fotografii Jolanta Józefiak i Janusz 
Moniatowicz, późniejsi absolwenci praskiej FaMu. Fotografowie 
ci byli związani przez lata z pracownią przy klubie Fotograficz-
nym sM „Bolesławianka” (późniejszy „zapis”), który zasługuje na 
oddzielną uwagę kronikarzy życia fotograficznego w Bolesławcu.

w 1975 r. ówczesny dyrektor lesław kasprzycki wraz z instruk-
torem ds. upowszechniania sztuki Janą Trawniczek postanowili 
wykorzystać foyer kina jako salon wystawowy, w którym ekspo-
nowano głównie malarstwo, grafikę i formy przestrzenne. Dwa 
lata później, dzięki zaangażowaniu wielu osób, m.in. reginy na-
chacz, w hallu na parterze Bok stworzono salon FoTograFii. 
organizowane w tej galerii wystawy zbiorowe i indywidualne 
były dla bolesławieckich fotografów niewątpliwie formą nobili-
tacji. w tej samej galerii prezentowano bowiem także fotogra-
my światowej sławy artystów. Dawało to możliwość skonfronto-
wania się z fotografią profesjonalną i poznania obowiązujących 
trendów. nawiązanie kontaktów ze znaczącymi galeriami w kraju 
i za granicą pozwoliło upowszechniać w mieście fotografię z tzw. 
„najwyższej półki”.

Bolesławianie mieli wiele niebywałych jak na tamte czasy oka-
zji do poznania różnych form fotografii, także artystycznej. Bok 
organizował wystawy i spotkania z takimi twórcami jak: Mieczy-
sław cybulski, Jerzy lewczyński, witold Dederko (twórca techniki 
szlachetnej - guma warszawska oraz aktor, malarz, pisarz) oraz 
zofia rydet czy Paweł Pierściński, a także krytykami: Juliuszem 

Jana Trawniczek

20 laT uPowszechniania FoTograFii 
w Bok - laTa 1975-1995

w momencie otwarcia w 1973 r. sali widowiskowej „Forum” 
Bolesławieckiego ośrodka kultury w mieście pojawiły się nowe 
możliwości organizacji życia kulturalnego. upowszechnianie fo-
tografii nie było podstawową dziedziną działalności placówki, 
z czasem stało się jednak bardzo istotnym zadaniem. z ustnych 
przekazów wynika, że początkowo w Bok funkcjonowała ciem-
nia fotograficzna wyposażona w sprzęt zgromadzony przez jego 
użytkowników.

w latach 70. działały już pracownie fotograficzne w zakłado-
wych domach kultury: Dk „konrad”, „chemik” (specjalizująca 
się w filmowaniu), klubach: „Polfa” i spółdzielczym „relaksie”.           
w nich pod okiem doświadczonych fotografów - m.in. Józefa 
Doleckiego, Bolesława Mareckiego i edwarda opały amatorzy tej 
techniki korzystali z ciemni, tworząc nie tylko pamiątkowe foto-
grafie. 

Bok miał stać się instytucją integrującą lokalnych twórców        
i pasjonatów, miejscem konfrontacji i rozwoju bolesławieckich 
fotografów. Jedną z takich możliwości były doroczne przeglą-
dy amatorskiej twórczości, zwieńczone wystawą. inną formą 
był konkurs „zdjęcie miesiąca” organizowany w klubie „Pegaz”.        
w tym swoistym plebiscycie każdy fotografujący mógł się skon-
frontować z kolegami z innych środowisk z miasta i okolicy. 

oferta proponowana przez Bok została poszerzona dzięki za-
angażowaniu i temperamentowi społecznikowskiemu instruktora 
fotografii andrzeja Pytlińskiego, uznanego autora podręczników 
fotochemii. utrzymywał on kontakty z profesjonalistami, głównie 
z warszawy, z której przyjechał do Bolesławca w latach 70. 

Dzięki jego staraniom bolesławianie już w drugiej połowie lat 
70. mogli zetknąć się z nowatorską formą ekspozycji fotograficz-
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znani w Polsce i poza granicami fotografowie związani z wszech-
nicą pokazywali swoje prace w Bolesławcu: e. andrzejewska 
(obecnie pracownik Jeleniogórskiego centrum kultury i Jelenio-
górskiej wszechnicy Fotograficznej) jeszcze jako adeptka poka-
zała pierwszą swoją wystawę zorganizowaną wraz z ówczesnym 
mężem - g. ziębą. J. nowacki znany fotograf i komisarz znanej 
galerii „PF” w poznańskim „zamku” uświetnił festiwal „Blues nad 
Bobrem” wystawą „Portrety Muzyków”, która zachwycała zarów-
no obiektami, jak i sposobem fotografowania. 

efektem istnienia pracowni fotograficznej w Bok były liczne 
wystawy indywidualne jej uczestników i imprezy popularyzują-
ce fotografię wśród społeczeństwa, przygotowywane wspólnie z 
uczestnikami. należy wspomnieć tu m.in. Dni Fotografii, organi-
zowane w ramach „wiosny Bolesławieckiej” (przekształconej w 
Dni Bolesławca), które cieszyły się dużym powodzeniem. Były to 
krótkie plenery z możliwością samodzielnego wykonania i wywo-
łania fotografii, uczestniczenie w spotkaniach z fotografami oraz 
pokazy np. diaporam. w czasie „Ferii bez nudy” uczestnicy pra-
cowni przygotowywali pod okiem instruktora tzw. „ciekawostki” 
z technik fotograficznych np. fotografowanie bez aparatu czy ka-
merą obscura itp.

ilość młodzieży zainteresowanej fotografią jako sztuką wzro-
sła w latach 80. XX w. na tyle, że Bok zorganizował Przegląd 
Fotografii Młodzieżowej, który w drugim roku istnienia z powo-
du dużego zainteresowania objął swym zasięgiem województwo 
jeleniogórskie. Później Przegląd przejęło Bolesławieckie Towarzy-
stwo Fotograficzne i został on wprowadzony do kalendarza im-
prez ogólnopolskich.

Mimo coraz większej popularności fotografii barwnej w pra-
cowniach królowała fotografia czarno-biała, która ma w sobie 
więcej magii, a ponadto proces jej wywoływania oraz kopiowania 
jest prostszy i tańszy. lata 90. XX w. to gwałtowne zmniejszenie 
ilości uczestników zajęć fotograficznych, głównie z powodu braku 
możliwości „obróbki” materiałów barwnych. utrzymywanie pra-

garzteckim, Jerzym olkiem czy legendą polskiej fotografii - Boże-
ną Michalik (przybyła ze lwowa wraz ze słynnym witoldem ro-
merem twórcą techniki - izohelii). Dzięki kontaktom z najlepszymi 
galeriami w kraju, w Bolesławcu eksponowane były fotografie 
popularnych na świecie najlepszych fotografów litewskich. studia 
J. Moniatowicza w praskiej FaMu wykorzystano jako możliwość 
popularyzacji tamtego spojrzenia na fotografię. wystawa zbioro-
wa dyplomantów tej uczelni, czy uznanego obecnie Tono stano 
cieszyły się dużym zainteresowaniem bolesławian.

od początku lat 80. XX w. w Bok zaczęła funkcjonować pra-
cownia fotograficzna służąca głównie szkoleniu młodzieży, prowa-
dzona przez andrzeja Pytlińskiego wraz ze „świeżo upieczonym” 
instruktorem fotografii Janą Trawniczek. Możliwość kontaktu                                                                                                               
z andrzejem Pytlińskim i innymi ważnymi dla fotografii osobami, 
przyciągała zarówno młodych, jak i starszych pasjonatów tech-
niki fotograficznej: w. augustyniaka, J. leszczuka, a. wojewód-
kę, s. „gołębia” głowackiego. wielu z nich dzięki uczestniczeniu            
w pracowni zaczęło myśleć o fotografii jak o sztuce.

Powstanie pracowni było wynikiem m.in. zaistnienia Jele-
niogórskiej wszechnicy Fotograficznej, stworzonej przy woje-
wódzkim Domu kultury, m.in. przez r. hryciowa, w celu szkole-
nia instruktorów. Pierwszymi jej wykładowcami byli: a. Pytliński 
(głównie rozwiązujący problemy techniki fotografii) oraz J. wi-
klendt (architekt, zajmujący się estetyką). wszechnica istnieje do 
dziś. Przez te lata ewoluowała, poszerzono grono wykładowców i 
słuchaczy, którzy na plenerach tworzyli fotografie pokazywane na 
zbiorowych wystawach, także poza województwem. 

na wszechnicy „szlifowali” swoją sztukę znani obecnie foto-
grafowie bolesławieccy - J. Paluszczyszyn, g. sidorowicz, g. Ma-
toryn. Dzięki niej bolesławianie mieli okazję poznać twórczość 
takich artystów jak: w. zawadzki i B. konopka - współtwórcy foto-
grafii elementarnej. są to znani w europie fotografowie. obecnie 
w. zawadzki prowadzi wyższą szkołę Fotografii, a B. konopka, 
mieszkający we Francji jest stypendystą tamtejszych ministerstw. 
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cowni dla 3-4 osób stało się mało ekonomiczne i nieuzasadnio-
ne. w 1993 r. pracownia została zlikwidowana, a wybrany przez 
prezesa BTF Mikołaja Jankowskiego sprzęt przekazano do siedziby 
Towarzystwa. 

Bok ponownie popularyzował fotografię tylko poprzez wystawy. 

J. Trawniczek i w. Dederko

Pokaz diaporamy przygotowanej w pracowni Bok, klub „Pegaz”, fot. B. Marecki, 4.03.1988 r.

B. Michalik i J. Trawniczek na spotkaniu w klubie „Pegaz”
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Jana Trawniczek 
Magister pedagogiki kultural-
no-oświatowej. w latach 1974 
-2000 pracowała jako instruktor 
ds. upowszechnia sztuki w Bo-
lesławieckim ośrodku kultury,        
a  w latach 2002-2003 była dy-
rektorem tej instytucji.

założycielka i wieloletnia go-
spodyni salonów wystawowych, 
organizatorka przeglądów twór-
czości artystycznej i propagator-
ka twórczej aktywności miesz-

kańców miasta. w latach 1980-1993 jako instruktor fotografii założyła 
i prowadziła wraz z andrzejem Pytlińskim pracownię fotograficzną Bok. 
Była jednym z inicjatorów Przeglądu Fotografii Młodzieżowej. 

Jako uczestniczka Jeleniogórskiej wszechnicy Fotograficznej wielo-
krotnie brała udział w plenerach fotograficznych i wystawach zbioro-
wych. Do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w życiu JwF.

Udział w plenerach i wystawach:
• Vi 1985 - Plener Plastyczno-Fotograficzny Jeleniogórskiej wszechnicy 

Fotograficznej wojków k. kowar
• 1988 - Plener Fotograficzny Jeleniogórskiej wszechnicy Fotograficznej 

Maciejowiec ‘88
• iX 1988 - Portret. Poplenerowa wystawa fotografii „Maciejowiec ’88” 
• Vi 1989 - Plener Fotograficzny Jeleniogórskiej wszechnicy Fotograficz-

nej Maciejowiec ‘89 
• iii 1989 - Jeleniogórska wszechnica Fotograficzna. wystawa fotografii, 

MDk zgorzelec
• Vi 1989 - Jeleniogórska wszechnica Fotograficzna. wystawa fotogra-

fii, Bok Bolesławiec
• 1996, 1988, 2000 - Poplenerowe wystawy  JwF  towarzyszące  Bien-

nale Fotografii górskiej oraz umieszczenie w publikacji: „Biennale Fo-
tografii górskiej 1980-2008 karkonosze. wybór.”

otwarcie wystawy w Bok, na zdjęciu l. Piątkowski, J. Trawniczek, J. lenartowicz, fot. M. Jankowski
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wiczem oraz andrzejem Pytlińskim, który prowadził kurs Fotogra-
fii Barwnej. wziąłem udział w jego zajęciach. 

największe zainteresowanie budziła we mnie fotografia od-
wracalna. największym problemem były zaś materiały niskiej 
jakości, do których mieliśmy dostęp. efekt, który uzyskiwało się 
po wywołaniu, nigdy nie był zgodny z oczekiwaniami. zazdrości-
liśmy kolegom z zagranicy, którzy wykorzystywali w swej pracy 
materiały agFa-owskie. Pamiętam opowieść pana Piotrowskiego, 
który pojechał na wycieczkę do zsrr i po kilku dniach skończyły 
mu się filmy. zapytał opiekuna o możliwość otrzymania dodatko-
wej kliszy. gdy wywołał zdjęcia, efekt był zaskakujący. Były one 
bardzo wyraźne. Podejrzewaliśmy, że były to materiały wykorzy-
stywane przez wywiad lub służby specjalne, nie zaś powszechnie 
dostępne w sklepach. 

Pan Piotrowski zapisał się w mojej pamięci bardzo pozytywnie. 
zawsze wspierał nas swoją wiedzą. Przez wiele lat działalności 
BTF-u był jego „dobrym duchem”, osobą łagodzącą spory. Mimo 
słusznego już wieku jeździł z nami na niemal wszystkie plenery. 
za namową henryka Piotrowskiego zapisałem się w 1975 roku 
do Pracowni Fotograficznej sM „Bolesławianka”. Tam poznałem 
pana edwarda opałę. na prowadzone przez niego zajęcia uczęsz-
czałem kilka lat. nabrałem tam doświadczenia, zdobyłem nowe 
umiejętności. 

wiosną 1985 r. wziąłem udział w plenerze fotograficznym 
Jeleniogórskiej wszechnicy Fotograficznej w wojkowie. zajęcia 
prowadzili tam inni doświadczeni i uznani w środowisku jelenio-
górskim fotografowie: andrzej Pytliński, Jerzy wiklendt, wojciech 
zawadzki i Bogdan konopka. Tych dwóch ostatnich pokazało 
nam czym jest tzw. „fotografia elementarna”. ciepło i z dużym 
sentymentem wspominam również kolejne plenery: w Maciejow-
cu i Przesiece. 

rok 1985 był dla mnie przełomowy także z innego względu. 
roman hryciów i andrzej Pytliński zaproponowali mi prowadzenie 
pracowni, przekształconej już wtedy w klub Fotograficzny „zapis” 

Jerzy Paluszczyszyn

Moj pierwszy kontakt z aparatem pamiętam jak przez mgłę. 
Jedno z pierwszych zdjęć wykonałem w wieku 10 lat aparatem 
„Druh” z kliszą 6x6.  Początkowo fotografowałem członków rodzi-
ny oraz uwieczniałem najbliższą okolicę domu rodzinnego. zdjęcia 
nosiłem do wywołania panu alojzemu skorupie. zawsze wspomi-
nam go ciepło, jako osobę otwartą, szczerze lubiącą swój zawód 
oraz kontakt z ludźmi. w tym czasie działały już w Bolesławcu tak-
że zakłady pana rewersa (w rynku) oraz pana chorzempy (obecnie 
róg ul. Mickiewicza i ogrodowej). w tym ostatnim studio panował 
szczególny klimat. większość światła pochodziła bowiem z okien, 
które doświetlały powstałe jeszcze przed wojną atelier. 

Pasja fotograficzna została we mnie zaszczepiona dopiero póź-
niej przez moich szkolnych kolegów - leszka rudzińskiego i Pawła 
chodaka. Paweł zetknął się z fotografią na początku l. 70. w MDk-
-u. Mógł godzinami opowiadać o technikach, sposobie tworzenia 
oraz wywoływania zdjęć. z wypiekami na twarzy słuchałem tych 
historii. wspólnie postanowiliśmy zorganizować w kuchni mojego 
domu ciemnię, w której nocami wywoływaliśmy wykonane zdjęcia. 

Moją pasją w tamtym czasie była również turystyka. oba zaję-
cia dało się łatwo połączyć, co przynosiło mi wiele radości. Pod-
czas podróży fotografowałem miejsca, które zwiedzałem i ludzi, 
których poznałem. nie zawsze jednak byłem zadowolony z efek-
tów. na pewne zagadnienia związane z fotografią otworzyłem się 
dopiero po przeczytaniu książki zbigniewa Pękosławskiego, która 
stała się dla mnie, młodego człowieka, rodzajem pierwszego ele-
mentarza fotografii. 

w szkole średniej poznałem osoby, które dały mi możliwość 
szerszego spojrzenia na fotografię. zapisałem się do Pracowni Fo-
tograficznej Technikum górnictwa rud, prowadzonej przez pana 
Balcerzaka. o moich zainteresowaniach dowiedział się pan henryk 
Piotrowski, który jako były nauczyciel Technikum górniczego czę-
sto bywał w szkole. skontaktował mnie on z Januszem Moniato-
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spokojnie zająć się przygotowaniem wystawy pokonkursowej. 
wiele satysfakcji, ale i trudności przyniosło mi zorganizowa-

nie w 1989 r. seminarium Fotograficznego (8-11 Vi) z okazji 150. 
rocznicy wynalazku fotografii. wydarzeniu towarzyszyły wystawy, 
projekcje przeźroczy i wykłady. Prowadził je m.in. krzysztof gierał-
towski.  

Przez cały pięcioletni okres prowadzenia klubu organizowałem 
w „zapisie” dyskoteki, początkowo najczęściej łączone z prezen-
tacją przeźroczy. Muzykę tworzyli profesjonalni DJ-e. czasem sam 
stawałem za konsoletą. Było to dla nas dodatkowe źródło zarobku. 
Materiały do pracowni kosztowały bowiem naprawdę sporo. Jeź-
dziłem po nie najczęściej do wrocławia do Pewex-u. Transporto-
wałem je w plecaku. Pamiętam również, jak przewoziłem z zielonej 
góry ekran około 2x3 m.  z kolei, podczas innego zakupu, musia-
łem jechać po sprzęt ciężarówką.

zamknięcie kF „zapis” w 1990 r. było następstwem przemian 
polityczno-społecznych. Bardzo trudno było mi pogodzić się z tym 
faktem. nie zrezygnowałem jednak z mojej pasji. w l. 90. prowa-
dziłem w MDk-u zajęcia fotograficzne, potem otworzyłem punkt 
fotograficzny w gromadce. Pomógł mi wtedy Tadeusz Dzieduszek. 
u niego też wywoływałem wykonane zdjęcia. obecnie nadal pra-
cuję w tym zawodzie, prowadzę własny zakład fotograficzny.

z siedzibą przy ul. łasickiej. Było to dla mnie ogromne wyzwanie. 
Postanowiłam jednak zrobić wszystko, by dobrze sprawdzić się      
w nowej roli. głównym instruktorem był wtedy andrzej Pytliński, 
w którym miałem olbrzymie wsparcie. Prowadził on zajęcia, ja zaś 
zajmowałem się stroną organizacyjną. sam „zapis” był obiektem 
bardzo nowoczesnym i doskonale wyposażonym. na dużej po-
wierzchni znajdowały się ciemnie, pracownia, sala ekspozycyjna. 

Przez 5 lat (1985-1990) udało mi się zorganizować wiele wy-
kładów, spotkań i konkursów. wielu zainteresowanych przyciągnął 
cykl warsztatów, prowadzonych przez największe sławy tego czasu 
- krzysztofa gierałtowskiego, Janusza Moniatowicza i serge sach-
no. Pan gierałtowski specjalizował się w portrecie, zwłaszcza tzw. 
„szerokokątnym”. Przez kilka godzin pokazywał nam jak można 
uwypuklić, jak zaś ukryć pewne niedoskonałości modelki prostymi 
zabiegami fotograficznymi. następnie każdy z nas miał wykonać 
fotografie w dużym formacie – około 1x1 metr. wywoływaliśmy je 
nocą, a na następny dzień odbyła się prezentacje prac. 

Braliśmy także udział w wielu konkursach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. Jako kierownik klubu zawsze prosiłem członków, 
by robili więcej odbitek danego zdjęcia. wyszukiwałem informacje 
o przeglądach i konkursach, i wysyłałem je później, nawet bez wie-
dzy autorów. Moi koledzy byli bardzo zdziwieni, gdy przychodziło 
do nich pocztą zawiadomienie o otrzymaniu nagrody czy wyróż-
nienia.  

organizowaliśmy także ogólnopolski Przegląd Fotografii spół-
dzielczości Mieszkaniowej. w przypadku takich dużych imprez 
zawsze problemem było zakwaterowanie jurorów i opłacenie 
kosztów związanych z ich pobytem. zwłaszcza, że większość ju-
rorów mieszkała w odległej warszawie. Postanowiliśmy rozwiązać 
ten problem w inny sposób. zapakowaliśmy wszystkie nadesłane 
zdjęcia w kopertę, zabezpieczyliśmy ją i pociągiem udaliśmy się do 
warszawy. w głównej siedzibie spółdzielczości Mieszkaniowej ze-
braliśmy jurorów, którzy dokonali wyboru najlepszych, spośród kil-
kuset prac. następnego dnia wróciliśmy do Bolesławca. Mogliśmy 

J. Paluszczyszyn prowadzi dyskotekę w klubie „zapis”, lata 80. XX w.
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• Xi 1984 - i Doroczna wystawa Fotografii kF „zapis”
• iX 1985 - wojewódzki Przegląd Fotografii amatorskiej „Fascynacje”,     

Jelenia góra
• X 1985 - ogólnopolski Przegląd Fotografii amatorskiej spółdzielczości 

Mieszkaniowej, sosnowiec
• 1985 - wystawa poplenerowa kliczków ’85, kF „zapis”
• i 1986 - ii Doroczna wystawa Fotografii, kF „zapis”
• X 1986 - ogólnopolskie seminarium spółdzielczych klubów Fotograficz-

nych. wystawa Fotografii
• V 1987 - iii Doroczna wystawa Fotografii, kF „zapis”
• 1987 - XViii konfrontacje Fotograficzne, gorzów wielkopolski
• 1987 - ogólnopolski Przegląd spółdzielczych klubów Fotograficznych 

spółdzielczości Mieszkaniowej, oleśnica 
• iX 1988 - „Portret” - Poplenerowa wystawa Fotografii „Maciejowiec ’88”, 

sF Bok Bolesławiec
• 1988 - iV Doroczna wystawa Fotografii kF „zapis” sM „Bolesławianka”
• Vi 1989 - iX ogólnopolski Przegląd Twórczości Fotograficznej spółdziel-

czości Mieszkaniowej 
• 1990 - „od nas odbite. wystawa młodej fotografii”, Świdnica
• V-Vi 1991 - Doroczna wystawa BTF, „Baszta” Bolesławiec
• i 1994 - wystawa pokonkursowa Bolesławieckiego Środowiska Fotogra-

ficznego, „Baszta” Bolesławiec

Udział w plenerach fotograficznych:
• Vi 1982 - Pierwszy Plener BTF-u „Tatry ‘82” 
• 1984 - iV Dolnośląski Plener aktu „oleśnica ‘84” 
• Vi 1985 - Plener Plastyczno-Fotograficzny wojków k. kowar
• 1985  - V Dolnośląski Plener Fotografii aktu kliczków
• 1988 - Plener Fotograficzny Jeleniogórskiej wszechnicy Fotograficznej 

„Maciejowiec ‘88” 

Wystawy indywidualne: 
• Xi 1988 - i 1989 - wystawa Fotografii Jerzego Paluszczyszyna, „Baszta” 

Bolesławiec
• V 2000 - „Portret” - autorska wystawa fotografii grzegorza Matoryna       

i Jerzego Paluszczyszyna, Bok Bolesławiec
• Xii 2008 - „norwegia” - wystawa fotografii Jerzego Paluszczyszyna,      

teren przed Bok-iem

Jerzy Paluszczyszyn 
urodził się 18.07.1959 r. Fotografią zainte-
resował się na początku lat 70. Jako uczeń 
szkoły średniej zapisał się do klubu Fotogra-
ficznego Technikum górnictwa rud. od roku 
1975 należał zaś do sF sM „Bolesławianka”. 
w roku 1985 został kierownikiem jednego     
z największych klubów fotograficznych        
w Polsce - kF „zapis”, którego członkowie 
zdobywali nagrody na najważniejszych im-
prezach w kraju. Prowadził go do momentu 
likwidacji w 1990 r. Przez kilkanaście lat był 
także członkiem BTF-u, pełnił funkcję sekre-
tarza w zarządzie Towarzystwa.

w kolejnych latach pracował jako instruktor fotografii w Młodzieżo-
wym Domu kultury. obecnie prowadzi własny zakład fotograficzny w Bo-
lesławcu. należy do stowarzyszenia Fotograficznego „camera”.

w kręgu jego zainteresowań leżały różne tematy. szczególnie jednak 
bliskie zawsze były te związane z naturą. lubi fotografować ludzi, two-
rząc portrety, które określa jako „zaobserwowane” lub „podpatrzone”. 

Udział w konkursach:
• 1976 - „harcerski obiektyw”, wyróżnienie
• Vi 1979 - „Dziecko-jego radości i smutki”, akceptacja 
• Viii-iX 1986 - „ziemia jeleniogórska w sztuce”, MDk, Jelenia góra,       

wyróżnienie
• Vii 1987 - Bolesławiecki konkurs Fotograficzny „zdjęcie kwartału”             

(i kwartał), nagroda 
• V-Vi 1991 - konkurs Fotograficzny BTF, nagroda
• 1993 - konkurs Bolesławieckiego Środowiska Fotograficznego, wyróż-

nienie
• X 2010 - Dawne widoki Bolesławca i okolic, nagroda

Udział w wystawach zbiorowych i przeglądach fotografii:
• Vi 1979 - wystawa pokonkursowa „Dziecko-jego radości i smutki”,        

sF Bok Bolesławiec
• ii-iii 1979 - ii Przegląd Fotografii amatorskiej Środowiska Bolesławieckie-

go, sF Bok Bolesławiec
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Bloki (ul. kilińskiego), fot. J. Paluszczyszyn rynek, fot. J. Paluszczyszyn, 1990 r.

Bloki (ul. kilińskiego), fot. J. Paluszczyszyn
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który pokazywał diaporamy z himalajów. zrobiły one na mnie 
piorunujące wręcz wrażenie. To było odkrycie nowej dziedziny 
w obszarze fotografii. Byłem wtedy jeszcze bardzo młody. Mimo 
znacznej różnicy wieku pomiędzy uczestnikami nasze relacje były 
partnerskie, a atmosfera bardzo serdeczna. 

Moim pierwszym sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca    
w konkursie na fotoreportaż, zorganizowanym w 1986 roku          
z okazji Telewizyjnego Turnieju Miast Bolesławiec-sanok. Byłem 
bardzo dumny, szczęśliwy jeszcze dziecięcą radością, zwłaszcza, 
że w jury zasiadały prawdziwe sławy, również przedstawiciele 
ogólnopolskich mediów. innym ważnym dla mnie wydarzeniem 
był udział w konkursie spółdzielczości Mieszkaniowej. zdoby-
łem wtedy pierwszą nagrodę w kategorii „diaporama”, pierwszą 
nagrodę w kategorii „zestaw zdjęć”, grand prix konkursu oraz 
dyplom honorowy zPaF za wysokie osiągnięcia w dziedzinie           
fotografii. 

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu fotograficznym Bole-
sławca były obchody 150-lecia wynalazku fotografii. Miał się 
wtedy odbyć w warszawie ogólnopolski kongres fotograficzny, 
niestety nie udało się go zorganizować. Bolesławianie stanęli jed-
nak na wysokości zadania i tu, w niewielkim mieście, odbyła się 
ogromna impreza, daleko wykraczająca poza nasze oczekiwania.      
w środowisku fotograficznym odbiło się to szerokim echem. Bo-
lesławiec stał się ważnym ośrodkiem na „fotograficznej” mapie 
Polski.

Pamiętam też swój pierwszy kontakt z Jelenigórską wszechni-
cą Fotograficzną. Po raz pierwszy pojechałem tam z Panem an-
drzejem Pytlińskim. wyjazd ten stanowił dla mnie duże wyróż-
nienie. Poznałem tam świetnych fotografów i wspaniałych ludzi. 
Dzięki takim osobowościom jak ewa andrzejewska, nina hobgar-
ska, wojciech zawadzki, adam sobota, Janusz nowacki, Maciek 
hnatiuk, Tadeusz Prociak, Janusz Jaremen, miałem okazję do dal-
szego rozwoju i doskonalenia umiejętności w dziedzinie fotogra-
fii. w miarę możliwości nadal chętnie biorę udział w spotkanich 

grzegorz Matoryn

Moją przygodę z fotografią rozpocząłem bardzo wcześnie,         
w wieku zaledwie kilku lat. na Pierwszą komunię dostałem aparat 
fotograficzny ami 66. w pracowni fotograficznej w szkole Pod-
stawowej nr 3, prowadzonej wówczas przez dyrektora lesława 
kasprzyckiego, zdobyłem wiedzę, jak z niego korzystać. Pan ka-
sprzycki pokazał mi jak wygląda cały proces wykonywania i wywo-
ływania zdjęć w ciemni. wkrótce fotografia stała się moją pasją, 
której jestem wierny do dnia dzisiejszego. 

zawsze miałem ogromne szczęście do ludzi, których spotyka-
łem na swej drodze. w szkole średniej moją duchową opiekunką 
stała się niezapomniana Jolanta ajlikow-czarnecka. uwrażliwi-
ła mnie na szeroko pojętą sztukę, nauczyła, jak ją odbierać, jak 
czerpać z niej istotne dla mnie elementy. Ponadto, zawsze gdy 
wyjeżdżałem na plener czy przegląd, wspierała mnie w moich ar-
tystycznych poczynaniach. 

Mając kilkanaście lat uczęszczałem również do Pracowni Foto-
graficznej sM „Bolesławianka”, która mieściła się przy ul. Bielskiej. 
Poznałem tam wspaniałych ludzi - Jolę Józefiak, Janusza Monia-
towicza, romka hryciowa. zaczęły się pierwsze plenery fotogra-
ficzne, pierwszy kontakt z fotografią jako sztuką. klub stale się 
rozwijał i wkrótce otrzymał nową siedzibę przy ul. łasickiej. zaję-
cia prowadził tam andrzej Pytliński, który posiada ogromną wie-
dzę, nie tylko z dziedziny fotografii oraz ma wspaniałe podejście 
do młodych ludzi. atmosfera była ciepła, pełna życzliwości. Mie-
liśmy bardzo dobre warunki do pracy, niemal nieograniczony do-
stęp do odczynników, klisz, papieru fotograficznego. Ponadto do 
współpracy z klubem zapraszano wielkie sławy polskiej fotogra-
fii. warsztaty prowadzili serge sachno czy krzysztof gierałtowski. 
zajęcia te były bardzo istotne dla naszego rozwoju, pokazywały 
nam zupełnie inne spojrzenie na to, czym może być fotografia.   

uczestniczyłem również w wielu plenerach. na pierwszy z nich 
pojechałem do Jagniątkowa. Był tam również romek hryciów, 
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postrzegania spodobał się ludziom. Moje fotografie są chętnie 
kupowane przez różnego typu wydawnictwa. założyłem własne 
wydawnictwo i studio fotografii reklamowej, ktore prowadzę do 
dziś. współpracuję z lokalną telewizją. Prowadzę również usługo-
wy zakład fotograficzny, gdzie od niedawna rozpocząłem kształ-
cenie uczniów w zawodzie fotografa.

Praca przynosi mi bardzo wiele satysfakcji. lubię moment od-
bioru gotowej publikacji z drukarni. a jeszcze bardziej mnie cie-
szy, gdy podoba się ona czytelnikom. 

największym przeżyciem w dziedzinie wydawniczej dla mnie 
do tej pory było wydanie albumu „Bolesławiec. Miasto - ludzie     
- wydarzenia”. Była to pierwsza publikacja w całości składająca 
się z moich fotografii i stanowiąca autorską wypowiedź. rozeszła 
się ona bardzo szybko i przez pewien czas w bolesławieckich księ-
garniach była najlepiej sprzedającą się książką, co tym bardziej 
mnie cieszy. wkrótce planuję wydać swój kolejny album autorski. 

chciałbym uczestniczyć w przywracaniu dawnej świetności ru-
chowi fotograficznemu w Bolesławcu. Myślę, że jubileusz 30. le-
cia Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego oraz 40. lecie 
zorganizowanego ruchu fotograficznego w Bolesławcu jest do-
brym początkiem. Fotografia jest bowiem moim zdaniem świet-
nym zajęciem. Dobrze byłoby jednak działać wspólnie. Myślę, że 
zyskaliby na tym wszyscy.

wszechnicy Fotograficznej. Przekazywana tam wiedza i sposób 
postrzegania fotografii jest dla mnie bardzo inspirujący. 

w l. 80. XX w. w Bolesławcu działało kilka pracowni fotogra-
ficznych: „zapis”, kluby w zakładowych domach kultury, pra-
cownia w Bok-u. Młodzi ludzie, jak ja wtedy, chętnie uczestni-
czyli w organizowanych tam zajęciach - wykonując fotografie, 
świetnie się bawili. Ponadto podczas licznych warsztatów naby-
wali wiedzę fotograficzną, kształcili się w tej dziedzinie. Po prze-
mianach ustrojowych zlikwidowano niemal wszystkie pracow-
nie. zorganizowany ruch fotograficzny w Bolesławcu niemalże 
przestał istnieć. ludzie jednak nadal tworzyli zdjęcia w zaciszach 
domów.  w kolejnych latach proces fotografowania został zme-
chanizowany, przez co stał się tańszy. wkrótce pojawiła się fo-
tografia cyfrowa, dostępna dla niemal każdego. wykonywanie 
zdjęć stało się bardzo popularną formą rozrywki. w ludziach po-
jawiła się także potrzeba zdobycia wiedzy na tem temat, stwo-
rzenia forum wymiany doświadczeń, dyskusji. Mieszkańcy sami 
zaczęli działać. najpierw powstała grupa „nieformalni”, później 
stowarzyszenie Fotograficzne „camera”. Bez wsparcia organi-
zacyjnego i finansowego trudno jednak przewidzieć, jaki będzie 
dalszy los towarzystw. wydaje mi się ponadto, że te wszyst-
kie działania to wciąż za mało, aby ożywić ruch fotograficzny                                                                                                                             
w Bolesławcu. uważam, że warto zrobić jeszcze wiele w tym 
kierunku. zwłaszcza, że zainteresowanie tą dziedziną sztuki jest 
ogromne, zarówno wśród dorosłych mieszkańców, jak i wśród 
młodzieży, dla której zainteresowanie to może stać się rówież       
życiową pasją.

Moje całe życie związane jest z fotografią, robienie zdjęć 
sprawiało mi zawsze wiele radości. najważniejsze jest dla mnie 
obserwowanie świata przez obiektyw, notowanie emocji. lubię 
fotografię portretową, tworzę też chętnie pejzaże, krajobrazy 
miejskie. interesuje mnie fotografia podróżnicza. Przez lata mojej 
pracy zawodowej pracowałem w laboratoriach fotograficznych 
oraz w redakcjach gazet regionalnych. Myślę, że mój sposób 
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Grzegorz Matoryn 
urodził się 04.09.1972 r. w Bolesławcu.       
w 1984 r. wstąpił do klubu Fotograficzno-
-Filmowego „zapis”. od 1987 r. związany 
był z Jeleniogórską wszechnicą Fotograficz-
ną. w latach 1991-1993 był stypendystą 
krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.          

w roku 1990 jego fotografie umieszczo-
no w almanachu Polskiej Fotografii arty-
stycznej PFsF.

od 1992 r. grzegorz Matoryn działa na 
rynku prasowym i poligraficznym. Jego fo-
tografie publikowane są w wielu czasopi-
smach i wydawnictwach. od 2000 r. zawo-

dowo zajmuje się projektowaniem graficznym i fotografią reklamową. 
Jest autorem i współautorem publikacji promocyjnych i reklamowych.   
w 2005 r. otrzymał nagrodę Prezydenta za Promocję Miasta Bolesławiec. 

Jest jednym z inicjatorów powstania i redaktorem rocznika Bolesła-
wieckiego. 

inicjator działania grupy fotograficznej „nieformalni”. Jeden z założy-
cieli, powstałego w 2010 r. w Bolesławcu stowarzyszenia Fotograficzne-
go „camera” gdzie obecnie pełni funkcję prezesa. Posiada uprawnienia 
mistrzowskie w zawodzie fotograf.

Nagrody i wyróżnienia, udział w wystawach (wybór):
• 1985 - konkurs na fotoreportaż w czasie „wiosny Bolesławieckiej”,         

i miejsce
• 1985 - iii Przegląd Fotografii Młodzieżowej województwa Jeleniogór-

skiego, Bok Bolesławiec
• 1985 - wojewódzki Przegląd Fotografii amatorskiej „Fascynacje”,       

Jelenia góra
• 1986 - iV Przegląd Fotografii Młodzieżowej województwa Jeleniogór-

skiego, wyróżnienie
• 1986 - konkurs na fotoreportaż w czasie Telewizyjnego Turnieju Miast 

Bolesławiec-sanok, i miejsce
• 1987 - V Przegląd Fotografii Młodzieżowej województwa Jeleniogór-

skiego, wyróżnienie

• 1987 - Dyplom spółdzielczości Mieszkaniowej za wysokie osiągnięcia 
w konkursach fotograficznych regionalnych i ogólnopolskich

• 1987 - konkurs Fotograficzny „zdjęcie kwartału”, nagroda
• 1987 - ogólnopolska wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży szkolnej, 

Białystok
• 1987 - Środowiskowy Przegląd Przeźroczy Barwnych, Bolesławiec,        

iii miejsce
• 1988 - ogólnopolskie warsztaty Fotograficzne „architektura-czło-

wiek-Środowisko”, wałbrzych
• 1988 - Vi ogólnopolski Przegląd Fotografii Młodzieżowej, Bolesławiec, 

wyróżnienie
• 1989 - „Pejzaż miejski i górski - kudowa ’89” - poplenerowa wystawa 

fotografii, wałbrzych
• 1989 - Jeleniogórska wszechnica Fotograficzna. wystawa fotografii, 

MDk zgorzelec
• 1989 - ogólnopolski Przegląd Twórczości Fotograficznej spółdziel-

czości Mieszkaniowej pn. „architektura-człowiek-Środowisko”, wał-
brzych, i miejsce

• 1989 - Xi ogólnopolski Przegląd Fotografii spółdzielczości Mieszkanio-
wej, i miejsce za zestaw zdjęć, i miejsce w dziale przeźroczy, Dyplom 
zPaF

• 1989 - Międzynarodowa wystawa z okazji 150-lecia Fotografii, Brno
• 1989 - wojewódzki Przegląd Fotografii „Fascynacje ‘89”, wojewódzki 

Dom kultury w Jeleniej górze
• 1989 - „zabytki architektury Dolnego Śląska”, wojewódzki Dom kul-

tury we wrocławiu,
• 1990 - udział w seminarium Fotografów europejskich, Burghausen
• 1990 - „od nas odbite. wystawa Młodej Fotografii”, Świdnica
• 1990 - XX gorzowskie konfrontacje Fotograficzne, gorzów wielkopol-

ski
• 1990 - Międzynarodowy konkurs Fotografii artystycznej, Budapeszt
• 1991 - Doroczna wystawa Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficz-

nego, Bolesławiec
• 1991 - i Międzynarodowe Dni Fotografii, herten 
• 1992 - wystawa prac uczestników Jeleniogórskiej wszechnicy Fotogra-

ficznej
• 1992 - Biennale Fotografii górskiej, Jelenia góra
• 1994 - i Mistrzostwa Polski w Fotografii - wystawa podczas i Między-
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Grzegorz Matoryn

gruszki, galeria „Format” MBP w Bolesławcu
• 2010 - „Świat w obiektywie” - wystawa prac wiesława gruszki, krzysz-

tofa łukaszewicza i grzegorza Matoryna, Bok-Mcc Bolesławiec

www.matoryn.pl

narodowych Targów FoTo ’94, warszawa
• 1995 - „konfrontacje”- wystawa fotografii, Jelenia góra
• 1995 - V krajowy salon Fotografii artystycznej, Żary
• 1996 - „Moje miasto-mój kraj” - europejska wystawa z cyklu „Poznaj-

my się”, Bok Bolesławiec, i miejsce w dziale fotografii
• 1996 - Vi krajowy salon Fotografii artystycznej, Żary
• 2000 - „Polska 2000” - Międzynarodowe Targi Fotografii i obrazu, Mię-

dzyzdroje, wyróżnienie
• 2005 - „szukając miejsca” - wystawa zorganizowana w ramach ob-

chodów iX Dni kultury chrześcijańskiej, galeria „Format” MBP w Bo-
lesławcu

• 2010 - „astenia” - wystawa Fotografii otworkowych grupy „Bulle gło-
wy Tim” z Bolesławca, w ramach festiwalu fotografii „otworzenia” - 
stargard szczeciński

• 2011 - Pierwsza wystawa Fotografii stowarzyszenia Fotograficznego 
„camera”, Bok-Mcc Bolesławiec

Brał także udział w wielu karkonoskich plenerach i spotkaniach artystycz-
nych: w kudowie zdroju, karłowie, wałbrzychu, warszawie, wrocławiu, 
siedlcach, Jabłonnie lackiej oraz na terenie czech i niemiec.

Wystawy indywidualne: 
• 1989 - „Moja fotografia”, galeria „Baszta”, Bolesławiec
• 1990 - „Moja fotografia”, galeria Małych Formatów, lubawka
• 1990 - „Moja fotografia” - wystawa w ramach seminarium Fotografii 

europejskiej, Burghausen
• 1991 - „rysunek i fotografia”, Bok Bolesławiec
• 1994 - „Jazz w fotografii”, sokołowski ośrodek kultury
• 1996 - „Fotogramy”, Bok Bolesławiec
• 1998 - „Blues nad Bobrem w fotografii grzegorza sidorowicza,      

grzegorza Matoryna i leszka Żukrowskiego”, galeria „Format” MBP 
w Bolesławcu

• 2000 - „Portrety”, Bok Bolesławiec
• 2005 - „Made in Bolesławiec”, instytut Polski, Praga
• 2006 - „Bolesławieckie sacrum”- wystawa fotografii grzegorza Mato-

ryna, galeria „Format” MBP w Bolesławcu
• 2007 - „Bolesławiec-Bautzen”, Bolesławiec, Bautzen
• 2010 - „kresy” - wystawa fotografii grzegorza Matoryna i wiesława 

rynek, fot. g. Matorn, 2010 r.
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latarnia, rynek w Bolesławcu, fot. g. Matoryn, 2009 r.ulica kutuzowa, fot. g. Matoryn, 2008 r.
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ratusz w Bolesławcu, fot. g. Matoryn, czerwiec 2011 r.Fontanna, rynek w Bolesławcu, fot. g. Matoryn, sierpień 2010 r.
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„wiadukt show” (uroczystość związana z zakończeniem renowacji i iluminacją bolesławieckiego wiaduktu), fot. g. Matoryn, 2009 r.
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Bolesławiec w fotografii na przestrzeni lat
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Bolesławiec w fotografii na przestrzeni lat

Bez tytułu, (dzisiejsza ul. sierpnia 80), fot. J. stępkowski

Dom parafialny przy Placu zamkowym przed przebudową, fot. J. stępkowski kapela Bolusie przed wieżowcem, fot. st. Janicki

ulica asnyka, fot. J. stępkowski
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Diva światła (sala gimnastyczna przy ul. komuny Paryskiej), fot. w. respondek

sala gimnastyczna w i lo, fot. k. kubrak
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wyścig kolarski, ul. asnyka, fot. k. kubrak
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wyścig kolarski, ul. asnyka, fot. k. kubrak

ulica asnyka, fot. k. kubrak Bez tytułu, fot. M. Drzewiecki
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Turniej Miast Bolesławiec-sanok, staw Miejski, fot. r. smusz, 1986 r.
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Bolesławiec w fotografii na przestrzeni lat

komin, fot. D. gulowaty Fragment murów obronnych pomiędzy ul. Mickiewicza i sierpnia 80, fot. P. Brzezicki
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Bolesławiec w fotografii na przestrzeni lat

zdjęcie zgłoszone do konkursu - Bolesławiecki skansen 
ceramiki artystycznej, fot. P. kijewski, 1990 r. 

zdjęcie zgłoszone do konkursu - Bolesławiecki skansen 
ceramiki artystycznej, fot. P. kijewski, 1990 r.

Twarze rocka, 
fot. P. kijewski, 1988 r.
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Bolesławiec w fotografii na przestrzeni lat

Bez tytułu, fot. s. gołąb głowacki Bez tytułu, fot. s. gołąb głowacki
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wiadukt (pinhole photography), fot. g. sidorowicz
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Bolesławiec w fotografii na przestrzeni lat

ławka w rynku (pinhole photography), fot. g. sidorowicz
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Bolesławiec w fotografii na przestrzeni lat

rynek w Bolesławcu (pinhole photography), fot. g. sidorowicz
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Bolesławiec w fotografii na przestrzeni lat

Bez tytułu (pinhole photography), fot. g. sidorowicz Fontanna (pinhole photography), fot. g. sidorowicz
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ZDJĘCIA NAGRODZONE W KONKURSIE „BOLESŁAWIEC WCZORAJ I DZIŚ” w 2010 r.

Południowa pierzeja rynku, fot. M. czochara, 2010 r.

ulica zgorzelecka, fot. J. Turczyńska, 2010 r. ulica łokietka, fot. M. czochara, 2010 r.  
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ulica kaszubska, fot. r. Pawlus, 2010 r. ulica Bankowa (Dawny sierociniec), fot. M. Dudek, 2010 r.
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