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Z dużą przyjemnością i ogromną satysfakcją oddajemy w Państwa ręce album zawierający 
wybrane zdjęcia lokalnych pasjonatów fotografii oraz strzelińskich regionalistów. Jest to pier-
wsza taka publikacja w naszym regionie i dlatego wierzymy, że stanie się cennym nabytkiem 
dla wszystkich pasjonatów ziemi strzelińskiej, kolekcjonerów oraz odwiedzających Strzelin 
turystów. Publikacja powstała dzięki osobom uwieczniającym lokalne krajobrazy, zabytki, 
wydarzenia oraz żyjących tu ludzi. To właśnie ich fotograficznej pasji zawdzięczamy wiele 
unikalnych zdjęć, które przyczyniają się do promocji naszego regionu, ale też dokumentowania 
ważnych momentów i istotnych wydarzeń. Dlatego w tym miejscu, w imieniu Strzelińskiego 
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy zgodzili 
się na udział w naszym projekcie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za dobrą i życzliwą współpracę 
oraz udostępnienie zdjęć. Zdajemy sobie sprawę, że wymagało to czasu i dużej pracy, a wybór 
kilku fotografii z wielotysięcznych zbiorów z pewnością nie był prostą sprawą. Bardzo nas cieszy, 
że w albumie nie zabrakło również zdjęć znanych i zasłużonych lokalnych fotografów, których 
już nie ma wśród nas. Zależało nam na tym, aby w naszej publikacji upamiętnić zwłaszcza 
śp. Jana Smarczewskiego oraz śp. Piotra Wieruszewskiego. Dzięki życzliwości ich rodzin udało 
się nam ten cel osiągnąć.   
Życzę przyjemnej lektury.

It is with great pleasure and satisfaction that we would like to place the album containing 
selected photographs by local photography enthusiasts and Strzelin regionalists in your hands. 
This is the first publication of its kind in our region and we believe that it will become a valuable 
asset to all lovers of the Strzelin land, collectors and tourists visiting Strzelin. The publication was 
created thanks to people who immortalize local landscapes, monuments, events and people 
living here. It is to their passion for photography that we owe many unique photos contributing 
to the promotion of our region and documenting important moments and events. Therefore, at 
this point, on behalf of Strzelin Association for Support of Development, I would like to thank 
everyone who agreed to participate in our project. We are very grateful for the good and kind 
cooperation and sharing of photographs. We realize that it required time and a lot of work, 
and the selection of a few photographs from a collection of thousands was certainly not an 
easy matter. We are very pleased that the album does not lack photographs of famous and 
distinguished local photographers who are no longer with us. We wanted our publication to 
commemorate especially the late Jan Smarczewski and late Piotr Wieruszewski. Thanks to the 
kindness of their families, we were able to achieve this goal.   
I wish you an enjoyable read.

Jan Grynienko 

Prezes Zarządu Strzelińskiego Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
President of the Board of Strzelin Association for Support of Development
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Moje dzieciństwo zaczęło się w strzelińskim szpitalu, gdzie w lipcu 1969 roku przyszedłem 
na świat. Mieszkałem i wychowywałem się w Wiązowie. Lata szkoły średniej przypadły na 
strzelińskie technikum. Wtedy też, za sprawą nauczyciela Jana Zawady zainteresowałem 
się turystyką i górami, a dzięki Barbarze Stępińskiej pokochałem język polski. W tamtym 
czasie wpadł mi w ręce pierwszy aparat fotograficzny, radziecki Zenit TTL. Było jakieś kółko 
fotograficzne i plenery po okolicy. Wtedy też ukierunkowało się moje główne zainteresowanie 
fotograficzne, jakim była natura. Z czasem, już na studiach, większą uwagę poświęcałem 
człowiekowi, jako tematowi w fotografii. Wraz z końcem studiów zawodowo związałem 
się z lokalną gazetą w Wiązowie. Automatycznie wymusiło to, by fotografia prasowa stała 
się głównym zajęciem fotograficznym. Rejestrowałem niemal wszystko, co trafiało na 
łamy prasy. Po kilku latach zacząłem współtworzyć tygodnik powiatowy „Słowo Regionu 
Strzelińskiego”, w którym zdjęcia prasowe również były moją główną gałęzią fotografii. 
Fotografię reporterską traktuję bardziej jako pracę, lecz gdy szukam fotograficznego wyrazu, 
wówczas moje kadry łapią dziką przyrodę, naturę, góry, czy podróże. Tam fotografia staje się 
pasją. W zawodowym, prasowym portfolio, najwięcej zdjęć dotyczy Strzelina i okolic, gdzie 
mieszkam i pracuję od ponad 20 lat.

My childhood started in a hospital in Strzelin, where I was born in July 1969. I lived and grew 
up in Wiązów. I spent my secondary school years at the technical secondary school in Strzelin. 
It was then that, thanks to my teacher, Jan Zawada, I became interested in tourism and 
mountains, and thanks to Barbara Stępińska, I fell in love with the Polish language. At that 
time, I got my first camera, a Soviet Zenit TTL. There was a photographic club and open-air 
workshops in the countryside. It was then that my main photographic interest, which was 
nature, was directed. With time, already during my studies, I paid more attention to humans 
as a subject in photography. At the end of my studies, I became professionally involved in 
the local newspaper in Wiązów. This automatically forced press photography to become my 
main photographic activity. I recorded almost everything that was published in the press. After 
a few years, I started to co-create a district weekly „Słowo Regionu Strzelińskiego”, in which 
press photography was also my main branch of photography. I treat reportage photography 
more as a job, but when I look for a photographic expression, my frames catch wildlife, 
nature, mountains or travels. Thus photography becomes a passion. In my professional, press 
portfolio, most pictures concern Strzelin and its surroundings, where I have been living and 
working for over 20 years.

Andrzej Kaczmarek
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Fotografia przyrodnicza jest 
dla Andrzeja Kaczmarka nie 

tylko ulubioną dziedziną, 
ale i zajęciem przy którym 

odpoczywa. Na zdjęciu 
z ulubionym obiektywem 

400 mm.

Nature photography is not only 
Andrzej Kaczmarek’s favourite 

field but also his favourite 
pastime. In the picture with his 

favorite 400 mm lens.

1. 
Fotografia, to przede wszystkim gra świateł, tak jak na tym 
ujęciu, gdzie brzoza wyłania się z mgieł na łąkach przyległych 
do Krynki niedaleko Żeleźnika.

Photography is most of all the play of light, as in this shot, 
where a birch emerges from the mists on the meadows 
adjacent to Krynka near Żeleźnik.

2.
Język sarni jest prosty... Tak nazwane zostało to zdjęcie, 
przedstawiające koziołka (samiec sarny). Gatunek bardzo 
popularny na naszych polach i w lasach. 

Deer’s tongue is straight... This is the name of this 
photograph, showing a buck (male roe deer). A species very 
popular in our fields and forests.

3.
W fotografii dzikich zwierząt wykorzystuje się różnego 
rodzaju schronienia (czatownie), z których prowadzi się 
obserwacje i później fotografuje. Tu prosty tani namiot 
z wyciętą dziurą na obiektyw.

In wildlife photography various types of shelters (huts) 
are used from which observations are made and then 
photographs are taken. Here a simple cheap tent with 
a hole cut out for the lens.
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1.
Zdjęcie zatytułowane „Kłaniając się Panu Bogu”. Gatunek, którego nie trzeba 
przedstawiać. W rozmytym tle jeden z kościołów naszego powiatu. 

Photo entitled „Bowing down to God”. A species that needs no introduction. In the 
blurred background one of the churches of our district.

2.
Sójki, to występujący w naszych lasach i parkach ptak. Jest krzykliwy i łatwy do 
rozpoznania przez niebieskie „lusterko” na skrzydłach.

Jays, is a bird found in our forests and parks. It is noisy and easy to recognise by the 
blue „mirror” on its wings.

3.
Dwie polujące czaple, siwa i biała. Czapla siwa jest w Polsce gatunkiem bardzo 
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popularnym, natomiast jej biała kuzynka należy do gatunków bardzo rzadko 
spotykanych. Obie uchwycone na rozlewisku w pobliżu Przeworna.    

Two hunting herons, grey and white. The grey heron is a very popular species 
in Poland, while its white cousin is very rare. Both captured on the floodplain 
near Przeworno.   

4.
Mama kaczki krzyżówki z młodymi. W fotografii dzikich zwierząt ważne jest, nie 
tylko odpowiednie zbliżenie się do fotografowanych obiektów, ale także odpowiednia 
perspektywa. Pewnym kanonem jest, by zniżyć się do poziomu wzroku.

Mother of a mallard duck with her young. In the photography of wild animals it is 
important not only to get close to the photographed objects but also to take the 
right perspective. A certain canon is to get down to eye level.

5.
Ważną dziedziną fotografii Andrzeja 
Kaczmarka są też ludzie. Oprócz 
codziennych zdjęć prasowych szuka 
także głębszych treści, jak na tym 
zdjęciu wigilijnym, gdzie ludzie różnych 
pokoleń dzielą się z sobą nie tylko 
opłatkiem... 

People are also an important field of 
photography for Andrzej Kaczmarek. 
Apart from everyday press photos, 
he also looks for deeper content, 
as in this Christmas Eve photo, where 
people of different generations share 
more than just a wafer...

6.
Jedną ze świetlic która działa, 
i w której kiedyś odbywało się bardzo 
dużo różnego rodzaju zajęć dla dzieci, 
jest świetlica w Gęsińcu. Na zdjęciu 
warsztaty z pieczenia świątecznych 
pierników. Rok 2015. 

One of the community centres which 
is still in operation, and which used 
to host a lot of different activities for 
children, is the community centre in 
Gęsiniec. The photo shows a workshop 
on baking Christmas gingerbread 
(2015).
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1.
Człowiek, woda i poszukiwanie... Na zdjęciu syn autora w ręcznie robionym 
canoe, podczas poszukiwania wodnego ptactwa na rozlewisku koło 
Przeworna.

Man, water and exploration... In the photo, the author’s son in a hand-made 
canoe, looking for waterfowl in a floodplain near Przeworno.

2.
Zdjęcie zrobione w 2006 roku na skraju lasu pomiędzy Gęsińcem 
a Strzegowem (za kamieniołomem). Wtedy pasjonaci ekstremalnego 
kolarstwa sami robili różnego rodzaju ścieżki i skocznie, z których korzystali 
najodważniejsi.

Photo taken in 2006 at the edge of the forest between Gęsiniec and 
Strzegowo (behind the quarry). Back then, extreme cycling enthusiasts made 
all sorts of paths and jumps themselves which were used by the bravest.

3.
Gromnik to szczyt, który mimo niewielkiej wysokości, ma w sobie magię 
przyciągającą turystów wszelkiej maści, o każdej porze dnia i roku. 

Gromnik is a peak which, despite its low height, has a magic that attracts 
tourists of all kinds at any time of day or year.

Największą pasją Andrzeja Kaczmarka są góry i podróże. W górach spędza każdą wolną chwilę, przede wszystkim z rodziną. 
Na zdjęciu na jednym z lodowców w środkowej Norwegii.

Andrzej Kaczmarek’s greatest passions are mountains and travel. He spends every free moment in the mountains, mostly with his family. 
In the picture one of the glaciers in central Norway.
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Moja przygoda z fotografią trwa już od do-
brych kilkudziesięciu lat. Zamiłowanie do 
fotografii zaszczepił we mnie mój nieżyją-
cy Tato. Wszystko zaczęło się gdy miałem 
4–5 lat, wtedy Tato brał mnie ze sobą do za-
ciemnionej kuchni, w której na powiększal-
niku zrobionym z puszki po cukierkach, robi-
liśmy odbitki. Uczyłem się techniki wykony-
wania odbitek fotograficznych. Podpatry-
wałem w jaki sposób i w jakiej kolejności na-
leży wykonać poszczególne czynności. Na 
wspólnych spacerach mogłem samodzielnie 
wykonać, pod czujnym okiem taty, pierwsze 
fotografie. Moim pierwszym aparatem fo-
tograficznym, zakupionym za własne pie-
niądze, był Synchro DRUCH. Zakupu tego 
dokonałem w  1962 roku i można powie-
dzieć, że od tego momentu zacząłem fo-
tografować i robić odbitki samodzielnie. Na 
początku były to głównie zdjęcia rodzinne. 
Potem zdarzały się też fotografie samego 
Strzelina. Niestety ze względu na braki ma-
teriałowe – brak klisz fotograficznych, pa-
pierów fotograficznych oraz odczynników, 
były to sporadycznie wykonywane zdję-
cia. Już wtedy, razem z  rodzicami i  siostra-
mi, lubiliśmy długie wielokilometrowe spa-
cery po malowniczych terenach wokół na-
szego miasta. Szczególnie lubiliśmy kierunek 
południowy. Można było podziwiać pano-
ramę miasta jak również piękne pofalowa-
ne tereny wokół niego. Ta miłość do nasze-
go miasta, jak również do jego najbliższych 
okolic pozostała we mnie do dzisiaj. W pew-
nym momencie miłość ta, podobnie jak fo-
tografia, przerodziła się w pasję. Obie pasje 
mogłem w pełni rozwinąć dopiero w latach 
90. ubiegłego wieku. 
Realizowałem swoje marzenia o fotografii 
reportażowej. Często wyjeżdżałem na Festi-
wal dell’Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów, 
dzięki czemu miałem możliwość fotogra-
fowania i  poznania wielu znanych postaci. 
Udało mi się wykonać m.in. fotografie zna-
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nych muzyków jazzowych, takich jak: Zbigniew Namysłowski oraz lau-
reat nagrody Grammy Włodek Pawlik. Fotografowałem również Mar-
ka Kondrata, Grzegorza Turnaua, Zbigniewa Wodeckiego oraz Krysty-
nę Prońko i znanego autora tekstów piosenek – Jacka Cygana. 
W 2018 roku w Strzelińskim Ośrodku Kultury miała miejsce wystawa, 
na której zaprezentowano moje fotografie Zbigniewa Wodeckiego. 
Kolejną moją pasją jest lotnictwo. Byłem kilkakrotnie na pokazach 
lotniczych w Ostrawie. Są to największe pokazy tego typu w tej części 
Europy. Byłem też gościem pikników lotniczych w Szymanowie. 
Nie mogę nie wspomnieć o moim zainteresowaniu zabytkowymi sa-
mochodami. Sześciokrotnie byłem akredytowany przy Motoclassic 
Wrocław w Muzeum Motoryzacji Topacz. 
Zawsze, w miarę możliwości, starałem się uczestniczyć w każdym zna-
czącym wydarzeniu w naszym mieście i rejestrowałem to wszystko na 
fotografii. W temacie historii regionalnej, a dokładnie naszego miasta, 
zacząłem rozbudowywać swoje zbiory historyczne. Od 2000 roku do 
dnia dzisiejszego mam bardzo dobry kontakt z grupą osób będących 
członkami BHG Strehlen w Niemczech. Między innymi dzięki tym kon-
taktom oraz dużemu wsparciu władz Gminy Strzelin udało się stwo-
rzyć Izbę Historyczną. 
Przy walnym udziale udostępnionych przeze mnie materiałów wydane 
zostały przez Towarzystwo Wzgórz Strzelińskich dwa albumy dotyczą-
ce historii naszego miasta. Wielokrotnie również udostępniałem swo-
je materiały dotyczące historii miasta osobom piszącym kolejne książ-
ki o naszym mieście. 
Chętnie i z pasją fotografuję krajobrazy. Nasze okoliczne tereny, ze 
względu na swoje ukształtowanie są bardzo atrakcyjne turystycznie, 
ale również są bardzo wdzięcznym materiałem do fotografii krajobra-
zowej. Często udaję się w te same miejsca, ale o innej porze dnia i roku. 
Wszystko po to, aby w pełni uchwycić ich piękno. 
Chciałbym też wspomnieć w kilku słowach o technice mojej fotogra-
fii. Otóż jestem zwolennikiem jak najmniejszej ingerencji w parametry 
fotografii. Staram się tylko ustawić odpowiednie nastawy na apara-
cie, a potem przy komputerze dokonać jedynie bardzo sporadycznych 
i lekkich poprawek. Wolę zdjęcia naturalne, to tak jak kiedyś wywoła-
nie kliszy i naświetlenie negatywu. Wtedy nie było większych szans na 
zmiany parametrów. 
Na zakończenie nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o atmosferze 
jaka otacza takie osoby jak ja, tzn. pasjonatów i regionalistów. Dzięki 
dobrej atmosferze współpracy z władzami miasta, jak również z wielo-
ma osobami zajmującymi się zawodowo historią, czujemy się potrzeb-
ni. To jeszcze bardziej mobilizuje do dalszej współpracy, jak również do 
poszerzania wiedzy o historii naszego miasta tak ciężko doświadczo-
nego w latach II Wojny Światowej.
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My adventure with photography has lasted 
for a good few decades. The passion for 
photography was instilled in me by my late 
Dad. It all started when I was 4 or 5 years 
old. Dad used to take me with him to a dar-
kened kitchen where we made prints on 
an enlarger made from a candy can. I lear-
ned the technique of making photographic 
prints. I watched how and in what order the 
various steps should be done. I was able to 
take my first photographs on our walks to-
gether under the watchful eye of my father. 
My first camera, bought with my own mo-
ney, was a Synchro DRUCH. I made this pur-
chase in 1962 and it’s fair to say that from 
that moment on I started taking photogra-
phs and making prints on my own. At first 
these were mainly family photographs. Then 
there were also photographs of Strzelin it-
self. Unfortunately, because of the lack of
materials – lack of photographic plates, 
photographic papers and reagents – the-
se were sporadic pictures. Already then, my 
parents, my sisters and I liked to take kilome-
tre-long walks in the picturesque areas aro-
und our town. We particularly liked the so-
uthern direction. We could admire the pa-
norama of the town as well as the beauti-
ful undulating terrain around it. This love 
for our town and its immediate surroun-
dings has remained with me to this day. At 
some point, this love, like photography, tur-
ned into a passion. I was only able to fully 
develop both passions in the 1990s.
I pursued my dream of reportage photogra-
phy. I often went to the Festival dell’Arte in 
the Valley of Palaces and Gardens, thanks to 
which I had the opportunity to photograph 
and meet many famous people. I managed 
to take pictures of famous jazz musicians, 
such as: Zbigniew Namysłowski and Gram-
my award winner Włodek Pawlik. I also pho-

tographed Marek Kondrat, Grzegorz Turnau, Zbigniew Wodecki as 
well as Krystyna Prońko and the famous songwriter Jacek Cygan.
In 2018, the Strzelin Cultural Centre hosted an exhibition featuring my 
photographs of Zbigniew Wodecki.
Another passion of mine is aviation. I have been to the air show in 
Ostrava several times. This is the largest air show of its kind in this part 
of Europe. I was also a guest at the air picnics in Szymanów.
I cannot fail to mention my interest in vintage cars. I have been accre-
dited six times for Motoclassic Wrocław at Topacz Motorization Mu-
seum.
I have always, as far as possible, tried to participate in every significant 
event in our town and recorded it all in photographs. On the subject of 
regional history, and more specifically of our town, I began to expand 
my historical collection. Since 2000, I have had a very good contact 
with a group of people who are members of BHG Strehlen in Germany. 
Thanks to these contacts and the support of the Strzelin Municipality, 
we managed to create the Historical Chamber.
With a significant share of the materials made available by me, two al-
bums concerning the history of our town were published by the Strze-
lin Hills Association. Many times I have also made my materials concer-
ning the history of the town available to the people writing new books 
about our town.
I willingly and with passion photograph landscapes. Due to its shape,
our neighbourhood is very attractive for tourists, and it is also a very 
grateful material for landscape photography. I often go to the same 
places but at different times of the day and year. All this in order to ful-
ly capture their beauty.
I would also like to mention a few words about the technique of my 
photography. I am an advocate of interfering as little as possible with 
the parameters of a photograph. I just try to set the right settings on 
the camera and then, using the computer, make only occasional and 
slight corrections. I prefer natural photography, just like developing film 
and exposing the negative. Back then, there was little chance to chan-
ge the parameters.
Finally, it is impossible not to mention the atmosphere that surrounds 
people like me, i.e. enthusiasts and regionalists. Thanks to the good 
cooperation with the town authorities as well as with many profes-
sionals in the field of history, we feel needed. This motivates us even 
more to further cooperation, as well as to broaden our knowledge 
about the history of our town which experienced so much during the 
Second World War.
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1.
I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – Jasna Góra, 
06.06.2009 r.

The First Pilgrimage of John Paul II to Poland – Jasna Góra, 
06.06.2009.

2.
Festyn majowy – rynek, strona północna – druga połowa 
lat 80.

May Festivities – market place, north side – second half 
of the 1980s.

3. 
Ul. Staromiejska – przygotowanie do poświęcenia 
odremontowanego kościoła – 1987 r.

Staromiejska street – preparation for the consecration 
of the renovated church – 1987.

1

3

2

4.
Pl. 1-go Maja – Rozbiórka budynku w celu przygotowania miejsca pod budowę 
ronda – 1997 r.

1-go Maja Square – demolition of a building to prepare a site for construction 
of a roundabout – 1997.

5.
Odbudowa wieży ratuszowej – 2011 r.
Restoration of the town hall tower – 2011.

4 5
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6.
Festiwal dell’Arte – Wojanów, 2013 r. – od lewej: Jacek Cygan, 
Zbigniew Kazimierowicz.

The Festival dell’Arte – Wojanów, 2013 – from left: Jacek Cygan, 
Zbigniew Kazimierowicz.  

7.
Motoclassic, 2016 r. – Topacz.
Motoclassic, 2016 – Topacz.
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Piknik lotniczy Szymanów – grupa akrobatyczna Żelazny – 2012 r.

Szymanów air picnic – Żelazny acrobatic group – 2012.

1.
Wizyta Prezydenta RP w Strzelinie – 18.06.2018 r.

The visit of the President of the Republic of Poland in Strzelin – 18.06.2018.

2.
Wschód słońca – Biały Kościoł.

Sunrise – Biały Kościół.

3.
Wizyta Prezydenta RP w Strzelinie – 18.06.2018 r.

The visit of the President of the Republic of Poland in Strzelin – 18.06.2018.

4.
Zbigniew Wodecki – Festiwal dell’Arte, 2015 r.

Zbigniew Wodecki – Festival dell’Arte, 2015.

1 2
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Moja przygoda z fotografią rozpoczęła się, gdy kupiłem pierwszy aparat marki DRUH za pie-
niądze z pierwszej komunii. Mijały lata, a fascynacja fotografią rozwijała się w coraz to no-
wym kierunku. Na swojej drodze, miałem przystanek w Strzelińskim Ośrodku Kultury w latach 
70. XX w., (obecnie mieści się tam dom weselny) gdzie prowadziłem sekcję fotograficzną do 
momentu powstania w rynku klubu spółdzielczego (Delikatesy u Lipy). Wraz z otwarciem no-
wego klubu, otwierały się sekcje zainteresowań. Jedną z nich była oczywiście, sekcja foto-
graficzna, którą miałem przyjemność prowadzić do lat 80. XX w. Następne lata, to głównie 
fotografia rodzinna z dorastającymi dziećmi. Od 1992 roku fotografie ukazujące nasze mia-
sto były publikowane na wydawanych przez moją firmę licznych pocztówkach promujących 
Strzelin. W maju 2005 roku rozpocząłem współpracę ze stowarzyszeniem Wratislaviae Ami-
ci, zostając jego członkiem i administratorem strony internetowej polska-org.pl, której celem 
jest zobrazowanie i opisanie przemian przestrzennych, urbanistycznych i architektonicznych 
poprzez prezentację fotografii. 

My adventure with photography started when I bought my first DRUH camera for my first 
communion money. Years passed by and my fascination with photography developed in ever 
new directions. On my way, I had a stop at Strzelin Cultural Centre in 1970s (now there is 
a wedding house there), where I led the photographic section until the cooperative club (De-
likatesy u Lipy) was established on the market place. With the opening of the new club, inte-
rest sections were opening up. One of these was, of course, the photography section, which 
I had the pleasure of leading until the 1980s. The following years were mainly family photo-
graphy with growing children. Since 1992 photographs showing our town were published on 
numerous postcards promoting Strzelin published by my company. In May 2005 I began wor-
king with the association Wratislaviae Amici, becoming its member and administrator of the 
website polska-org.pl, whose aim is to illustrate and describe spatial, urban and architectural 
transformations through the presentation of photographs.
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1.
Wyburzanie budynku biurowego na terenie dawnych zakładów WSK Hydral (13.02.2016 r.).

Demolition of an office building on the site of the former WSK Hydral plant (13.02.2016).

2.
Kamieniołom w Strzelinie i wyrobisko główne (26.09.2021 r.).   

Strzelin quarry and main excavation (26.09.2021).   

3.
Karuzela na strzelińskim rynku (08.2016 r.).

Carousel on the marketplace in Strzelin (08.2016).

1

2 3

Ulica św. Floriana w latach 70. XX w. 
Na dawnej ulicy Piekarskiej, powstają bloki 
mieszkalne. Widoczny jest dawny budynek, 
w którym mieściła się straż pożarna (parter) 
i salka katechetyczna na I piętrze.

St. Florian Street in the 1970s. On the former 
Piekarska Street, blocks of flats are being 
built. Visible is the former fire brigade building 
(ground floor) and a catechism room on the 
first floor.
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1.
Pociąg turystyczny z lokomotywą 
parową Ol49-69, przy peronie stacji 
kolejowej w Strzelinie (25.08.2018 r.).

Tourist train with Ol49-69 steam 
locomotive, by the platform 
of the railway station in Strzelin 
(25.08.2018).

2.
Wiadukt drogowy 
(ul. Dzierżoniowska) nad linią 
kolejową, przy zachodzącym słońcu 
(07.2020 r.).

Road viaduct 
(Dzierżoniowska Street) over the 
railway line, at sunset (07.2020).

Odbudowa 
strzelińskiego ratusza. 

Stan na 01.07.2021 r.

Reconstruction of 
the Strzelin town 
hall. Status as of 

01.07.2021.

1
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Izba muzealna 
(09.2017 r.).

Museum chamber 
(09.2017).

1.
Biały Kościół i ośrodek „Nad Stawami” 
wieczorową porą (06.2020 r.).

Biały Kościół and the „Nad Stawami” 
centre in the evening (06.2020).

2.
Dawna fabryczna remiza strażacka 
Cukrowni Strzelin (04.2021 r.).

Former factory fire station of the 
Strzelin Sugar plant (04.2021).

1918 Mieczysław Kępa
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W moim przypadku zainteresowanie fotografią pojawiło się stosunkowo późno, bo 
już w  jej „cyfrowej epoce”. Ta pasja była niemal od początku połączona z działalnością 
zawodową, czyli najpierw współpracą, a później pracą w lokalnym tygodniku „Słowo Regionu 
Strzelińskiego”. Pierwszy „poważniejszy” aparat był prostą amatorską lustrzanką cyfrową 
nabytą w wyjątkowo promocyjnej cenie. Na aparat skromnych oszczędności wystarczyło, ale 
na kosztowną systemową optykę budżetu już zabrakło. I właśnie dlatego pierwsze obiektywy 
kupowałem w okazyjnych cenach na popularnym serwisie aukcyjnym. Te podłączone przez 
przejściówkę stare, czasem nawet kilkudziesięcioletnie, obiektywy manualne z mocowaniem 
do Zenitów i Praktic, umożliwiły mi bliskie poznanie fotografii od jej podstaw. Nowoczesny 
aparat, pełen zaawansowanej elektroniki, połączony ze stalowo-szklaną starą konstrukcją 
okazał się całkiem dobrym rozwiązaniem, a wykonanie takim zestawem udanej fotografii 
dawało wiele frajdy i satysfakcji. Korzystanie z manualnej optyki nauczyło mnie umiejętnego 
radzenia sobie w różnych sytuacjach fotograficznych. Zamiłowanie do starych obiektywów 
jest stale aktualne, a  ich pokaźną kolekcję wykorzystuję nadal podczas pracy zawodowej 
w strzelińskim magistracie, w którym na co dzień zajmuję się promocją Gminy Strzelin. Ta 
profesja pozwala mi na stałe poprawianie i rozwijanie swojego fotograficznego warsztatu 
w wielu różnych sytuacjach, takich jak np. oficjalne miejskie wydarzenia społeczne, kulturalne 
i sportowe. Z racji swoich zainteresowań szczególnie lubię fotografować sport. Inspiruje mnie 
jego niesamowita dynamika i towarzyszące mu emocje. 

In my case the interest in photography appeared relatively late, because already in its „digital 
age”. This passion was almost from the beginning combined with professional activity, i.e. 
first with cooperation and later with work in the local weekly „Słowo Regionu Strzelińskiego”. 
The first „serious” camera was a simple amateur digital reflex camera bought at an extremely 
promotional price. The modest savings were enough for the camera but there was no budget 
for expensive system optics. That is why I bought my first lenses at bargain prices on a popular 
auction site. These old, sometimes even several dozen years old, manual lenses with Zenit 
and Praktic mounts, connected through an adapter, enabled me to learn photography from 
its basics. A modern camera, full of advanced electronics, combined with an old steel and 
glass construction turned out to be quite a good solution and taking a successful photograph 
with such a set gave a lot of fun and satisfaction. Using manual optics taught me how to 
deal with various photographic situations. My fondness for old lenses is still with me and 
I use their considerable collection during my professional career in the Strzelin magistrate’s 
office where I am in charge of promoting the Strzelin Commune. This profession allows me 
to constantly improve and develop my photographic skills in many different situations, such 
as official municipal social, cultural and sports events. Because of my interests I especially like 
to photograph sport. I am inspired by its incredible dynamics and accompanying emotions.
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Pomnik Legionisty 
na ul. Rybnej, 
upamiętniający 100. 
rocznicę odzyskania 
niepodległości.

Legionnaire’s 
monument in 
Rybna Street, 
commemorating the 
100th anniversary 
of regaining 
independence.
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3.
Koncert zespołu An Dreo e Karina w Strzelińskim Ośrodku Kultury.

A concert of An Dreo e Karina band in the Cultural Centre of Strzelin.

4.
Wizyta znanego aktora Bogusława Lindy. Na drugim planie Burmistrz Dorota 
Pawnuk (z prawej) oraz Zastępca Burmistrza Jolanta Grondys.

A visit of a well-known actor Bogusław Linda. In the background Mayor Dorota 
Pawnuk (right) and Deputy Mayor Jolanta Grondys.

5.
Wmurowanie kapsuły czasu podczas uroczystego otwarcia wieży ratuszowej. 
Na pierwszym planie regionalista Zbigniew Kazimierowicz oraz Burmistrz Dorota 
Pawnuk.

1.
Strzelińskie obchody Bożego Ciała.

Strzelin celebrations of Corpus Christi.

2.
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 

w Kuropatniku.

Tournament of Rural Housewives’ 
Circles in Kuropatnik.

1

2

Inlaying a time capsule during the ceremonial opening of the Town Hall tower. In the 
foreground regionalist Zbigniew Kazimierowicz and Mayor Dorota Pawnuk.

6.
Strzelińskie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zasłużony 
kombatant AK i WiN śp. kpt. Stanisław Matwijów.

Strzelin celebrations of the anniversary of the outbreak of the Warsaw Uprising. 
Distinguished veteran of AK (Home Army) and WiN (Non-War and Diversionary 
Resistance Movement “Freedom and Independence”) late Captain Stanisław 
Matwijów.
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5.
Przedstawiciele Fundacji św. Huberta, Państwo Marcowie, opiekujący się 
poszkodowanymi dzikimi zwierzętami, ze swoją skrzydlata podopieczną – samicą 
puchacza. Zdjęcie wykonane w lesie na Wzgórzach Strzelińskich, w okolicach 
najwyższego wzniesienia – Gromnika.

Representatives of St. Hubert’s Foundation, Mr and Mrs Marzec, caring for injured 
wild animals, with their winged charge – a female eagle owl. The photo was taken 
in the forest in the Strzelin Hills, near the highest hill – Gromnik.

6.
Szkolenie żołnierzy kłodzkiej piechoty górskiej w strzelińskim kamieniołomie.

Training of the soldiers of Kłodzko mountain infantry in the Strzelin quarry.

1 2

3 4

1.
Międzynarodowy mecz bokserski Polska – Ukraina (Strzelin 2019).

International boxing match between Poland and Ukraine (Strzelin 2019).

2.
Trenerskie emocje i napięcie. Mecz bokserski Polska – Ukraina (Strzelin 2019).

Coaching excitement and tension. Boxing match Poland – Ukraine (Strzelin 2019).

3.
Bieg Wzgórz Strzelińskich „Strzelińska Dziesiątka”.

Strzelin Hills run „Strzelińska Dziesiątka”.

4. 
Prace w podziemiach odbudowywanego strzelińskiego ratusza.

Work in the basement of the rebuilt Strzelin town hall.

7.
Skałka Goethego w pobliżu Krzywiny – jedna z turystycznych geoatrakcji 
ziemi strzelińskiej.

Goethe’s Rock near Krzywina – one of the tourist geoattractions 
of the Strzelin land.

8.
Inwazyjny gatunek – żółw żółtolicy uchwycony na Górnym Stawie w Białym 
Kościele.

An invasive species – yellow-spotted turtle captured at the pond Górny Staw 
in Biały Kościół.
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Pasjonat fotografii oraz Strzelina. Z wykształcenia był budowlańcem, a z zamiłowania 
fotografem. W latach 70. i 80. łączył te dwa zawody, by w połowie lat 80. poświęcić się 
wyłącznie uwiecznianiu życia w formie zdjęć. Prowadząc studio fotograficzne, wykonywał 
zdjęcia do dokumentów, fotografował miejskie oraz okolicznościowe wydarzenia. Kochał 
tę formę pracy, bo dawała mu wolność i swobodę. Po pracy w studio znajdował czas na 
fotografowanie naszego miasta i okolic. Wycieczki z aparatem były dla niego sposobem na 
życie. Dzięki niemu powstało wyjątkowe archiwum pokazujące życie naszego miasta. Z pasji 
do Strzelina zrodziły się również trzy inicjatywy, tj. gazeta „Panorama Ziemi Strzelińskiej”, 
portal internetowy strzelin.com oraz Telewizja Strzelin – lokalna stacja telewizyjna. 

A photography and Strzelin enthusiast. He was a construction worker by profession, and 
a photographer by avocation. In the 1970s and 1980s he combined these two professions, 
and in the mid-1980s he devoted himself exclusively to immortalising life in the form 
of photographs. Running a photographic studio, he took photos for documents and 
photographed urban and occasional events. He loved this form of work because it gave him 
freedom and leeway. After working in the studio, he found time to photograph our town and 
its surroundings. Excursions with a camera were a way of life for him. Thanks to him, a unique 
archive showing the life of our town was created. His passion for Strzelin also gave birth to 
three initiatives: a newspaper “Panorama Ziemi Strzelińskiej”, an Internet portal strzelin.com 
and Strzelin Television – a local TV station.
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Zdjęcie przedstawia pomnik generała Karola Świerczewskiego, który stał na 
skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Wolności, Ząbkowickiej oraz Dzierżoniowskiej 
(w chwili obecnej jest tam rondo im. Zesłańców Sybiru). Pomnik został przeniesiony 
na skwer przy ulicy Piłsudskiego oraz przemianowany na pomnik Żołnierza 
Polskiego. W żółtym budynku po lewej stronie zdjęcia znajdowała się Spółdzielnia 
Pracy Hibner. W oddali widać Bank Spółdzielczy w Strzelinie. Zdjęcie zostało 
wykonane we wczesnych latach 90. 

The photo shows the monument to General Karol Świerczewski which used to 
stand at the intersection of the streets Kościuszki, Wolności, Ząbkowicka and 
Dzierżoniowska (at present there is the Deportees of Siberia roundabout). The 
monument was moved to a square in Piłsudskiego Street and renamed to the Polish 
Soldier Monument. The yellow building on the left of the photo housed the Hibner 
Work Cooperative. In the distance you can see the Bank Spółdzielczy in Strzelin. 
The photo was taken in the early 1990s.

1.
Zdjęcie przedstawiające strzeliński 
rynek, wykonane z galerii budynku 
znajdującego się przy południowej 
pierzei. Na pierwszym planie można 
zobaczyć auta z epoki oraz trzy 
drzewa, które już dawno temu zostały 
wycięte. W środku zdjęcia widać kikut 
ratusza. Obecnie w tym miejscu stoi 
odbudowany ratusz miejski. W oddali 
budynki spółdzielni mieszkaniowej 
wraz ze skrzyżowaniem ulicy Jana 
Pawła II z ulicą Staszica. Zdjęcie 
wykonane w pierwszej połowie lat 90. 

A picture of the Strzelin market place, 
taken from the gallery of a building 
located at the southern frontage. 
In the foreground, one can see old 
cars and three trees which were cut 
down long ago. In the middle of the 
picture, you can see the stump of the 
town hall. The rebuilt town hall now 
stands on this site. In the distance, the 
buildings of the housing cooperative 
and the junction of the streets Jana 
Pawła II and Staszica. The photo was 
taken in the first half of the 1990s.

2.
Zdjęcie przedstawiające skrzyżowanie 
ulicy Kościelnej oraz Wodnej 
w Strzelinie. Po bokach zdjęcia 
znajdują się budynki spółdzielni, 
a w na trzecim planie… strzeliński 
rynek. Na pustym placu pośrodku 
zdjęcia znajduje się obecnie budynek 
mieszkalno-użytkowy. Zdjęcie 
wykonane w drugiej połowie lat 90. 

A picture of the intersection of the 
streets Kościelna and Wodna in 
Strzelin. On the sides of the photo 
there are buildings of a cooperative, 
and in the third plan... the Strzelin 
market place. In the empty square 
in the middle of the photo there is 
currently a residential and commercial 
building. The photo was taken in the 
second half of the 1990s.

1
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1.
Strzeliński rynek jak sama nazwa 

wskazuje, był miejscem do 
targowania. Do połowy lat 90. 

na centralnym placu można było 
kupować i sprzedawać różne 

produkty. Zdjęcie przedstawia stoły 
przygotowane do wystawiania 

towaru i handlu. Fotografia wykonana 
w niedzielne popołudnie w pierwszej 

połowie lat 90. 

As its name suggests, the Strzelin 
market place was a place for 

bargaining. Until the mid-1990s, 
various products could be bought and 
sold on the central square. The photo 
shows tables prepared for displaying 

goods and trading. The photo was 
taken on a Sunday afternoon in the 

first half of the 1990s.

2.
Strzeliński rynek z widokiem na 

pierzeję zachodnią, zdjęcie wykonane 
z północno-wschodniego krańca 

rynku. Przedstawia fragment 
ogrodzenia, jakie stało przy jednym 
z drewnianych zabudowań. W tym 

konkretnym miejscu mieścił się mały 
bar bistro, który jednocześnie był 

jednym z pierwszych lokali, w którym 
można było zjeść posiłki typu fast 

food. Zdjęcie wykonane w pierwszej 
połowie lat 90. 

The Strzelin market place with 
a view of the western frontage. The 

photo was taken from the north-
eastern end of the market place. It 

shows a fragment of a fence which 
stood next to one of the wooden 
buildings. In this particular place, 

there was a small bistro bar which 
was at the same time one of the first 
establishments where fast food could 
be eaten. The photo was taken in the 

first half of the 1990s.

1

2

Przejście pomiędzy 
ulicą Kościuszki 
a podwórkami, placem 
zabaw i terenem 
zielonym. W chwili 
obecnej przejście to 
jest zamurowane. 
Zdjęcie wykonane we 
wczesnych latach 90. 

Passage between 
Kościuszki Street 
and the courtyards, 
playground and green 
area. At present, this 
passage is walled up. 
The photo was taken 
in the early 1990s.
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3.
Pawilony handlowe znajdujące się 
przy ulicy Wolności w Strzelinie. Był to 
jeden z wielu przejawów budowania 
się kapitalizmu po transformacji 
ustrojowej w naszym kraju. Zdjęcie 
wykonane w pierwszej połowie lat 90.

Commercial pavilions located on 
Wolności Street in Strzelin. This was 
one of the many manifestations of 
building capitalism after the political 
transformation in our country. The 
photo was taken in the first half of 
the 1990s.

4.
Skrzyżowanie ulicy Świętego Jana 
z ulicą Staszica w Strzelinie. Na 
drugim planie widać budowę obiektu 
mieszkalnego. Zdjęcie wykonane 
w połowie lat 90. 

Intersection of the streets Świętego 
Jana and Staszica in Strzelin. In 
the background you can see the 
construction of a residential building. 
The photo was taken in the mid 90s.

1.
Jeden z najważniejszych ciągów 
komunikacyjnych w Strzelinie –

skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego 
z ulicą Ząbkowicką. Budynek po 

prawej stronie został wyburzony, aby 
zrobić miejsce na powstałe 

w tym miejscu rondo im. Zesłańców 
Sybiru. W oddali widać budynek 

mieszkalny zwany przez mieszkańców 
Okrąglakiem. Zdjęcie wykonane 

we wczesnych latach 90.

One of the most important 
thoroughfares in Strzelin – the 

intersection of the streets Wojska 
Polskiego and Ząbkowicka. The 

building on the right was demolished 
in order to make room for the 

Deportees of Siberia roundabout. 
In the distance you can see 

a residential building called Okrąglak 
by the inhabitants. The photo 
was taken in the early 1990s.

2.
Ul. Wolności w Strzelinie.

Fotografia wykonana z perspektywy 
Banku Spółdzielczego przedstawia 

budynek Spółdzielni Pracy Hibner 
oraz pomnik generała Karola 

Świerczewskiego. Zdjęcie wykonane 
w połowie lat 90. 

Wolności Street in Strzelin. The 
photograph taken from the 

perspective of the Bank Spółdzielczy, 
showing the building of the Hibner 

Work Cooperative and the monument 
to General Karol Świerczewski. The 
photo was taken in the mid 1990s.

1

2
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Zawodowy fotograf od urodzenia mieszkający w Strzelinie. Pasją do fotografii zaraził się od 
swojego ojca Jana Smarczewskiego i to od niego pobierał pierwsze nauki w tej dziedzinie. 
Gruntowne wykształcenie uzyskał natomiast we Wrocławskiej Szkole Filmowej. Obecnie 
prowadzi studio fotograficzne w Strzelinie oraz realizuje najróżniejsze projekty fotograficzne 
w  całej Polsce. Dzięki fotografii łączy dwie pasje: wykonywanie zdjęć oraz podróżowanie. 
Fotografował we wszystkich województwach dla najróżniejszych klientów. Zajmuje się 
głównie fotografią okolicznościową, ale jego największą pasją są zdjęcia krajobrazowe oraz 
użytkowe. Prywatnie pasjonat Ziemi Strzelińskiej, dlatego w jego archiwum jest wiele zdjęć 
prezentujących walory zarówno gminy Strzelin, jak i całego powiatu.

A professional photographer who has lived in Strzelin since his birth. He inherited his passion 
for photography from his father Jan Smarczewski and it was from him that he received his 
first education in this field. He received a thorough education at the Wrocław Film School. 
Currently, he runs a photographic studio in Strzelin and carries out various photographic 
projects all over Poland. Thanks to photography, he combines two passions: taking pictures 
and travelling. He has photographed in all provinces for various clients. He mainly deals with 
occasional photography but his greatest passions are landscape and functional photography. 
Privately, he is passionate about Strzelin Land, that is why in his archive there are many photos 
presenting the virtues of both the commune of Strzelin and the whole district.

Ja
n 

Ja
ku

b
Sm

ar
cz

ew
sk

i 
Dwa najwyższe obiekty znajdujące się na terenie 
miasta. Na lewo wieża ratusza miejskiego, 
a na prawo wieża Hotelu Maria usytuowanego na 
Wzgórzu Parkowym. Zdjęcie wykonane w 2014 r.

The two tallest buildings in the town. On the left is 
the tower of the town hall, on the right the tower 
of the Hotel Maria located on Park Hill. The photo 
was taken in 2014.

Przy odpowiednim 
ułożeniu Ziemi, 
odpowiedniej porze 
roku, sprzyjających 
warunkach 
atmosferycznych oraz 
odrobinie szczęścia, 
Drogę Mleczną można 
sfotografować nad 
naszą gminą. Zdjęcie 
wykonane niedaleko 
Gębczyc w roku 2014.

With the right 
alignment of the 
Earth, the right time 
of year, favourable 
weather conditions 
and a bit of luck, the 
Milky Way can be 
photographed over 
our municipality. The 
photo was taken near 
Gębczyce in 2014.
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1.
Jedno z wielu pól rzepaku stanowiących bardzo malownicze otoczenie 
Strzelina. Zdjęcie wykonane ze wzniesień przylegających do naszego miasta 
w 2014 r. 

One of the many rapeseed fields that make up the very picturesque 
surroundings of Strzelin. Photo taken from the hills adjacent to our town 
in 2014.

2.
Historyczne już zdjęcie prezentujące odbudowany ratusz w Strzelinie, 
wykonane w 2018 r.

An already historic photo showing the rebuilt Strzelin town hall, 
taken in 2018.

1

2

Pola z różnorodnymi zasiewami między Dębnikami a Gęsińcem. Zdjęcie wykonane w 2014 r.

Fields with a variety of crops between Dębniki and Gęsiniec. The photo was taken in 2014.
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1.
Przygotowania do żniw w gminie Strzelin. Zdjęcie prezentuje pola znajdujące się 
przy miejscowości Biały Kościół. Wykonane w 2014 r.

Preparations for the harvest in the municipality of Strzelin. The photo shows 
the fields near the village of Biały Kościół. The photo was taken in 2014.

2.
Zachód słońca nad stawem w Białym Kościele, 2014 r.

Sunset over the pond in Biały Kościół, 2014.

3.
Wzgórza Lipowe są bardzo malowniczym miejscem niedaleko Strzelina. Nie przez 
wszystkich odkryte, a mające wiele do zaoferowania. Zachód słońca w tym miejscu 
potrafi wzbudzić niesamowite uczucia. Zdjęcie wykonane w 2018 r. 
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Panorama Strzelina, zdjęcie wykonane z polnej drogi prowadzącej z naszego miasta do miejscowości Gościęcice, 2018 r.

Panorama of Strzelin, photo taken from the dirt road leading from our town to Gościęcice, 2018.

Lipowe Hills are a very picturesque place near Strzelin. Not discovered by everyone 
but having a lot to offer. Sunset in this place can evoke amazing feelings. The photo 
was taken in 2018.

4.
Panorama Strzelina, zdjęcie wykonane z polnej drogi prowadzącej z naszego miasta 
do miejscowości Gościęcice, 2018 r.

Panorama of Strzelin, photo taken from the dirt road leading from our town to 
Gościęcice, 2018.

3736 Jan Jakub Smarczewski



Fotografia dość wcześnie zagościła w ży-
ciu Piotra Wieruszewskiego. Pierwsze zdję-
cia wykonywał jako uczeń szkoły podsta-
wowej na aparacie Smiena 8 i sam je wywo-
ływał. Potem zmienił aparat na Zenith. Nim 
robił przepiękne zdjęcia mikro- i makroświa-
ta i łączył je w kolaże. 
Zawodowo zajął się fotografią w roku 1991, 
rozpoczynając pracę w zakładzie fotogra-
ficznym pana Janusza Łobasza. Po kilku la-
tach otworzył własne studio „Foto u Piotra”, 
początkowo jako wspólnik, później już sa-
modzielnie. 
Specjalizował się w fotografii przyrody, 
w portretach oraz szeroko rozumianej foto-
grafii okolicznościowej (śluby, sesje rodzin-
ne itp.). Jego twórczość była doceniania. 
Prace Piotra można było podziwiać na wie-
lu wystawach np. w Galerii Skalnej w Strze-
linie (1998), w Filharmonii Wrocławskiej im. 
Witolda Lutosławskiego (wystawa „Kwiaty 
Polskie” 2007), na wystawie z okazji 60-le-
cia Dolnośląskiego Stowarzyszenia Arty-
stów Fotografów i  Twórców Audiowizual-
nych (2007). Zdobył wyróżnienia na Mię-
dzynarodowym Konkursie Fotograficznym

Aktu i Portretu Artystycznego „Afrodyta” 
(2007). Współpracował również z  Powiatem 
Strzelińskim, jego zdjęcia znalazły się w dwóch 
albumach „Powiat Strzeliński, Kraina Kamie-
nia” (2008) oraz „Album Przyrodniczy Powia-
tu Strzelińskiego, Sukcesja naturalna wyrobisk” 
(2012).
Piotr był człowiekiem wielu pasji. Największą 
była muzyka. Grał na gitarze solowej, basowej, 
komponował muzykę, którą często raczył klien-
tów swojego zakładu fotograficznego. Wiel-
ką przyjemność sprawiało mu łączenie tych pa-
sji podczas festiwalu „Jazztopad” oraz „Jazz nad 
Odrą”. Podczas koncertów powstało wiele pięk-
nych zdjęć czołowych muzyków jazzowych z ca-
łego świata. 
Oprócz tworzenia muzyki i zdjęć Piotr był rów-
nież zapalonym rowerzystą. Okoliczne lasy 
i góry poznał od podszewki. Często je też foto-
grafował. 
Jego ostatnią wielką pasją był karting. Nie opu-
ścił żadnych liczących się zawodów w Polsce. 
Piotr był cenionym fotografem, który roztaczał 
wokół siebie dobrą aurę, zawsze uśmiechnięty, 
dowcipny, oddany swojej pracy i pasjom, zawsze 
chętny do pomocy.   

Photography came into Piotr Wieruszew-
ski’s life quite early. He took his first pho-
tographs as a primary school pupil with 
a  Smiena 8 camera and developed them 
himself. He later changed to a Zenith came-
ra. He used it to take beautiful pictures of 
the micro and macro world and combined 
them into collages.
He took up photography professionally in 
1991 starting to work in the photographic 
studio of Mr Janusz Łobasz. After a few 
years he opened his own studio „Foto u Pio-
tra”, initially as a partner and later indepen-
dently.
He specialised in nature photography, por-
traits and occasional photography (wed-
dings, family sessions, etc.). His work was 
appreciated. Piotr’s works could be admi-
red at many exhibitions, e.g. in the Rock Gal-
lery in Strzelin (1998), at the Witold Luto-
sławski Philharmonic in Wrocław (the „Po-
lish Flowers” exhibition 2007), at the exhibi-
tion celebrating the 60th anniversary of the 
Lower Silesian Association of Photographers 
and Audiovisual Artists (2007). He has been 
awarded distinctions at the International 

Photo Competition Nude and Portrait Art Com-
petition „Aphrodite” (2007). He also cooperated 
with the Strzelin District. His photographs were 
included in two albums „The Strzelin District, the 
Land of Stone” (2008) and „The Natural Album 
of the Strzelin District, Natural Succession of 
Pits” (2012).
Piotr was a man of many passions. The biggest 
one was music. He played the solo guitar, bass 
guitar, composed music which he often presen-
ted to the clients of his photographic studio. It 
was a great pleasure for him to combine these 
passions during the „Jazztopad” and „Jazz nad 
Odrą” festivals. During the concerts, many beau-
tiful pictures of leading jazz musicians from all 
over the world were created.
Apart from creating music and photos, Piotr was 
also a keen cyclist. He got to know the surroun-
ding forests and mountains from the inside out. 
He often photographed them, too.
His last great passion was carting. He never mis-
sed any of the major competitions in Poland.
Piotr was a valued photographer who spread 
a good aura around him, always smiling, witty, 
dedicated to his work and passions, always wil-
ling to help.   

Przy pracy 
z teleobiektywem.

At work with 
telephoto lens.

Studio fotograficzne Piotra 
Wieruszewskiego, 2012 r.

Piotr Wieruszewski’s photographic 
studio, 2012.

3938 Piotr Wieruszewski

Pi
ot

r
W

ie
ru

sz
ew

sk
i

 (19
66

-2
01

8)



1

2

3

1.
Kamieniołomy Górka Sobocka, 2011 r.

The Quarries Górka Sobocka, 2011.

2.
Kamieniołomy w Gębczycach, 2011 r.

Quarries in Gębczyce, 2011.

3.
„Bycie i Czas”, 2008 r.

„Being and Time”, 2008.

Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, 2013 r.

Niemcza-Strzelin Hills, 2013.
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1.
Las w zimowej aurze, 2005 r.

Forest in the winter aura, 2005.

2.
W ogrodzie...

In the garden...
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3.
Branford Marsalis, 
amerykański 
saksofonista 
i kompozytor jazzowy, 
2012 r. 

Branford Marsalis, 
American jazz 
saxophonist and 
composer, 2012.

4.
Lis w podstrzelińskim 
lesie, 2011 r. 

A fox in a forest by 
Strzelin, 2011.

5.

„Narodziny diamentu”, 
2008 r.

„The Birth of 
a Diamond”, 2008.

6.
Park w Konarach, 2011 r.

Park in Konary, 2011.
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Nazywam się Tomasz Zacharow. Moimi największymi pasjami są fotografia, podróże oraz 
muzyka. Uwielbiam fotografowanie krajobrazu, reportażu oraz architektury. Na co dzień 
poszukuję kadrów w mojej okolicy, ale od czasu do czasu udaję się w strony nieco dalsze.
Miłość i fascynacja przyrodą stały się dla mnie motywem do inspirujących kadrów pełnych 
magii. Obecnie dużo czasu poświęcam fotografii analogowej, mając nadzieję na publiczne 
zaprezentowanie swoich prac w przyszłości.

My name is Tomasz Zacharow. My biggest passions are photography, travelling and music. 
I love photographing landscape, reportage and architecture. Every day I look for frames in my 
local area, but from time to time I travel a bit further. Love and fascination with nature became 
for me a motive for inspiring frames full of magic. Currently, I devote a lot of time to analogue 
photography, hoping to present my works to the public in the future.

Tomasz 
Zacharow 

Pienińska sosna.

Pieniny pine tree.
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1.
Droga w kierunku miejscowości Komorowice.

Road towards Komorowice.

2.
Kamieniołom w Gęsińcu.

Quarry in Gęsiniec.

3.

Drzewo w okolicach miejscowości Rochowice.

Tree near Rochowice.

1 2

3 4

5.
Kolorowe domy na wyspie Burano.

Colourful houses on the island 
of Burano.

6.
Drzewo w okolicach miejscowości 
Jelenin.

A tree near Jelenin.

5

6
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4.
Pole rzepaku w okolicach miejscowości Boreczek.

Field of rapeseed near Boreczek.



1.
Biały Kościół.

Biały Kościół.

2.
Staw w Białym Kościele.

Pond in the village Bialy Kościół.
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