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Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce album Wiktora 
Chrzanowskiego pt. „Magia Tuchowa", prezentujący piękno oraz 
bogactwo kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe gminy Tuchów. 
Współczesny Tuchów to natchnienie dla każdego fotografika i źródło 
przeżyć dla tych, którym piękno natury i ludzi tu mieszkających nie jest 
obojętne. Tym bardziej jest to wdzięczny temat dla Wiktora 
Chrzanowskiego, który tutaj się urodził i z tym miejscem jest związany, 
także  poprzez  swoją  pasję  fotografowania.
Mam nadzieję, że niniejszy album pozwoli mieszkańcom odkryć na 
nowo naszą małą ojczyznę, dostrzec jej niepowtarzalność, której na co 
dzień nie zauważamy, a osoby spoza naszej gminy zachęci do jej 
odwiedzenia. Nie mam wątpliwości, że podczas jego oglądania pojawią 
się  emocje  i  wzruszenie,  czego  Państwu  serdecznie  życzę!



Po cóż pamiętać ma ten Tuchów? Po co?

Tam gwiazdy wciąż za ,nisko wiszą nocą
Za głośno grają świer sz cz e w trawie ,

 kwi tną zbyt słoneczni e ,Rudbeki e
Za cytrynowe są motyle ,

I za soczys t e są czer eśnie . . .
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Kwitnąca forsycja w okolicy Polany Morgi w Lubaszowej
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Krzyż oraz cmentarz nr 163 na wzgórzu Furmaniec w Tuchowie

Wiosenne pola uprawne w Burzynie
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Letni pejzaż z okolic Jodłówki Tuchowskiej
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Widok na kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie



Widoczny z drogi w Lubaszowej kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Burzynie
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Widoczna z Tuchowa mozaika pól uprawnych w Zabłędzy



Niedzielne popołudnie w Tuchowskim Lesie
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Łabędzie na stawach rybnych w Tuchowie
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Wielobarwne drzewa odbijające się w stawie rybnym w Tuchowie



Mozaika pól uprawnych w okolicy Jodłówki Tuchowskiej
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Bazylika NNMP w Tuchowie w świetle zachodzącego słońca
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Widok na wzgórza w Lubaszowej z zabudowaniami klasztoru oo. Redemptorystów



"Dywany" pól uprawnych w Siedliskach Tuchowskich
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Samotne drzewo na grzbiecie wzniesienia
w okolicy Siedlisk Tuchowskich

Kłosy zboża na tle nieba



23



24

25



Samotne drzewo w Zabłędzy

Wieczorna panorama Tuchowa, w tle widoczne Tatry
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Widok z ul. Łowieckiej w Tuchowie na osiedla oraz klasztor oo. Redemptorystów

Aleja w Burzynie w świetle zachodzącego słońca
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Wschód słońca nad stawami rybnymi w Tuchowie
Przydrożny krzyż

Widok na Tatry z Tuchowa
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Wieloplanowość pagórków widoczna z Jodłówki Tuchowskiej
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Okolice ul. Łowieckiej w Tuchowie pokryte porannym szronem
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Stado saren w Burzynie
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Po co więc myśleć  o Tuchowie znowu?

Za słodko tam się śni , zbyt kolorowo ,
Za dużo wzruszeń , t ro sk za mało,
Zbyt jasny błęki t w oknach tamtych .

I za leniwie odmierzały

Zbyt rozmarzony czas kuranty . . .

ARCHITEKTURA



Staw oraz figura Matki Bożej przy klasztorze oo. Redemptorystów w Lubaszowej
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Stara chałupa kryta strzechą w Jodłówce Tuchowskiej
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Budynek Towarzystwa Gimnastycznego 
"Sokół" w Tuchowie

Fasada bazyliki NNMP w Tuchowie

Kościół pw. św. Michała Archanioła 
w Jodłówce Tuchowskiej

Intensywna zieleń wiosennych pól uprawnych.
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Kościół pw. św. Michała Archanioła w Piotrkowicach

46



Tuchowski ratusz jesienią
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Zachodzące słońce na dróżkach różańcowych przy bazylice NNMP w Tuchowie

Panorama wnętrza bazyliki NNMP w Tuchowie



Cudowny obraz Matki Boskiej Tuchowskiej w pozłacanych szatach oraz pozłacanej ramie
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Cudowny obraz Matki Boskiej Tuchowskiej



Zachodzące słońce na dróżkach różańcowych przy bazylice NNMP w Tuchowie
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Kopuła nawy bocznej bazyliki NNMP w Tuchowie

w świetle zachodzącego słońca



Figura św. Floriana datowana na 1781 rok, znajdująca się na tuchowskim rynku
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Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie
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Organy w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie

Fragment ołtarza głównego w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie
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Fragment ołtarza w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie
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Widok ołtarza w kościele 
pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie
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Figurka św. Jakuba Apostoła Starszego
w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie



Kaplica z 1889 r. wchodząca w skład 
zespołu dworsko-parkowego w Karwodrzy wraz z aleją grabową
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Bacówka na Brzance w Jodłówce Tuchowskiej



Zimowy widok tuchowskiego ratusza w okresie świąt Bożego Narodzenia
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Więc wracam do Tuchowa, do Cieb i e .

W cieniu marzenia o pros tym życiu ,

c zys t ej prze s t r z eni , do tyku ziemi ,

o pros t ej pracy , wśród zapachu drzew .

Poczuć znowu Smak dzi e c ińs twa ,

 odkryć tajemnicę,

poczuć ciepło przyjaźni .

Może ktoś jednak myśli podobnie?

LUDZIE



Wiosenne prace na roli w okolicy Siedlisk Tuchowskich
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Wiosenne prace na roli w okolicy Burzyna



Prace na roli w okolicy Siedlisk Tuchowskich
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Tradycyjne żniwa w Jodłówce Tuchowskiej
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Turysta na pogórzańskim szlaku

Żniwa
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Miłośnicy koni podczas tradycyjnego Hubertusa w Tuchowie

Jeźdźcy podczas Hubertusa w Tuchowie
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Osiodłany koń podczas tradycyjnego Hubertusa w Tuchowie
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Młody gospodarz pracujący na roli



Malowniczo układające się pola uprawne w Piotrkowicach
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Wóz konny
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Po żniwach...



Kulig konny w okolicy Tuchowa
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Tuchów 2013

Wiktor Chrzanowski – tuchowianin, fotografią zajmuje się od 2003 roku. 
Autor zdjęć do wielu publikacji, m.in.: albumów, wydawnictw naukowych, 
przewodników turystycznych, map i kalendarzy. Pasjonuje się fotografią 
krajobrazową oraz przyrodniczą. Bliska jest mu również fotografia 
studyjna. Autor wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. Swoją 
twórczość prezentuje również na stronie internetowej www.wiktor.ch.
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