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Zbigniew Zugaj urodził się 19.07.1933 r. w Bondyrzu k. Krasnobrodu. Do Szkoły podstawowej
uczęszczał w Białogardzie, gdzie również kształcił się w Średniej Szkole Zawodowej na Wydz.
Budowlanym. Na przełomie 1949/1950 wyjechał do Zakopanego, aby tam kształcić się w
Technikum Budowlanym. W 1950 r. wrócił do Lublina i tutaj w 1954 r. skończył Technikum
Budowlane. Pracował w Biurze Projektowym DOKP w Biurze Inwestycji, a jednocześnie
zainteresował się fotografią. W 1956 r. wziął udział w wystawie fotograficznej zorganizowanej
przez WDK "Zamek". W 1962 r. miał pierwszą wystawę indywidualną w Lublinie. W 1965 r. został
członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików. W tym samym roku miał
kolejną wystawę indywidualną w Lublinie, a w 1966 r. w Zamościu. W 1967 r. zdobywa złoty
medal na wystawie "Człowiek" w Legnicy. W 1968 r. trzecia wystawa indywidualna w Lublinie.
Lata 1969-1970 to pasmo sukcesów: brązowy medal na "Homo 69" w Legnicy, w 1969 r. kolejna
indywidualna wystawa w Lublinie, a także w Brześciu i Ułan Bator. Zdobył nagrodę na wystawie
w Saragossie. W 1970 r. zdobył złoty medal w Berlinie, a także w Přelouč w byłej Czechosłowacji
na Prem Foto, uzyskał dyplom w Rostocku, i zdobył srebrny medal w Buenos Aires. W 1970 r.
miał także kolejną wystawę indywidualną w Lublinie i pierwszą w Puławach. W 1972 r. uzyskał
prestiżowy tytuł AFIAP, zdobył brązowy medal w San Benedetto we Włoszech, oraz w Rostocku i
miał kolejną wystawę indywidualną w Lublinie. Rok 1975 to kolejna indywidualna wystawa w
Lublinie, a 1982 druga w Puławach. W 1988 r. ukazał się jego autorski album fotograficzny pt.
"Lublin", a w 1992 r. odbyła się druga indywidualna wystawa w Zamościu. W 1994 i 1999 r.
ukazały się kolejne albumy "Lublin". Ogółem brał udział w 130 wystawach, w tym w 70
międzynarodowych. Przez ponad 10 lat współpracował z Teatrem im. J. Osterwy, wykonując
fotosy do folderów i afiszy premierowych. Jest autorem ponad 500 pocztówek krajoznawczych z
terenu Lubelszczyzny, licznych folderów, plakatów i kalendarzy.
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