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Z zamiłowa-
nia  jest po-
dróżnikiem,  
i to właśnie 
podczas po-
dróży powsta-
je najwięcej je-
go prac.  
 
 
 
Fotografie przywozi z USA, Meksyku, Peru, Chin, Japonii, Hong-
kongu i Indii. Pasjonuje się również lotnictwem i motocyklami. Na-
rzędzia pracy to cyfrowy Canon 5 DM2 i analogowy Pentax 645n.  

  
Wojciech Sołtysiak urodził 

się 23 lipca 1978 roku we Wro-
cławiu. Obecnie mieszka i pra-
cuje w Warszawie. Z wykształce-
nia anglista, pracuje jednak jako 
administrator systemów Unix  
w dużej korporacji. Fotografią 
zajmuje się amatorsko od kilku 
lat. 



1. Chłopiec ze slamsów Delhi 
2. Taj Mahal Agra 
3. Meczet Na Terenie Taj Mahal Agra 
4. Zwiedzający na terenie Czerwonego Fortu w Agrze 
5. W drodze do Agry 

Przedstawione prace to zdjęcia powstałe podczas podróży do Indii. Fotografie przedstawiają miejsca godne 
uwagi, piękne krajobrazy, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców tego kraju. Fotografiom 
przedstawianym na tej wystawie Autor nadał następujące tytuły:  

18. Złota świątynia w Amritsar, Punjab 
19. Sikhowie modlący się przed złotą świątynią w Amritsar 
20. Deptak na terenie złotej świątyni 
21. Himalaje, Ladakh 
22. Kapłan, wioska Ulley 
23. Matka z córką, wioska Ulley 
24. Starzec, okolice Amritsar 
25. Turyści pozujący do zdjęcia Taj Mahal  
26. Gospodyni, wioska Ulley 
27. Dziewczynka przy wejściu do domu 
28. Mały Stanzin i dwa osiołki, Himalaje  
29. Najstarsze i najmłodsze pokolenie wioska Ulley  

6.   Uroczystości Buddyjskie w świątyni  
w Leh - stolicy krainy Ladakh 

7.   Mniszki buddyjskie Leh Wadakh 
8.   Matka, córka, wioska Ulley w Himala-

jach 
9.   Chwila na odpoczynek w drodze do 

domu, Himalaje, Ladakh 
10. Popołudniowy posiłek w domu są-

siadki, Himalaje 
11. Norbu i młody Stanzin przygotowują 

świeczniki na uroczystości buddyjskie 
– wioska Ulley 

12. Himalaje, Ladakh 
13. Polujący orzeł, Himalaje 
14. Odpoczynek, wioska Ulley 
15. Przygotowania do wieczornych mo-

dłów 
16. Środek nocy, modły dobiegły końca, 

mieszkańcy wioski pozują do zdjęcia 
17. Tłumy przechodniów na ulicach mia-

sta Amritsar, Punjab 



 
 
 

Galeria „Starostwo” - stworzona pod patronatem Jerzego Kolarza Starosty Buskiego -
funkcjonuje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju od dnia 5 września 2005 r.  

Galeria przyjęła za swój cel przybliżanie społeczności Powiatu Buskiego różnorodnych form twórczo-
ści plastycznej znakomitych artystów zarówno miejscowych, jak i spoza Powiatu, a nawet z zagranicy. 
Twórcom Galerii zależy, by sztuka stwarzała lepszy klimat dla interesantów Starostwa, by urząd w odbiorze 
społecznym był bardziej przyjazny i sympatyczny, by oprócz realizacji swoich statutowych funkcji stwarzał 
także odwiedzającym niepowtarzalną okazję bezpośredniego i bliskiego obcowania z dziełami artystów.  

Obecna wystawa jest XXXVIII wystawą w historii Galerii. 
 

 

Starosta Buski serdecznie zaprasza do zwiedzania tej i kolejnych wystaw. 


