
NAGRODY ROKU 2013   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
GLORIA ARTIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Na początku… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Odszedł art. plastyk JERZY PUCIATA – wspomnienie . . . . . . . . . . . . . 9
Mały traktat o wielkim Nic   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
JUREK JANOWICZ– wspomnienie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Teatr własny Piotra Wieczorka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
20-lecie wystaw w Yamadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kazimierz Pawlak w Danii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Notatki z pozycji odwróconego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Szkic koncepcji sztuki i życia rozumianego jako sztuka  . . . . . . . . . . . 26
Stefan Sokołowski – Malarz w dialogu z tworzywem i z odbiorcą  . . . . 29
Artystyczne Jatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wystawy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

SPIS TREŚCI

Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Bilo, akryl, płótno, 200 x 150 cm, 2010



Wydawca:
Związek Polskich Artystów Plastyków
Zarząd Okręgu we Wrocławiu
ul. Jatki 1-2, tel. 71 341 72 88, fax 78 73 640
e-mail: zpap@infoserwis.wroc.pl
www.zpap.wroclaw.pl

Projekt okładki i opracowanie graficzne: Jacek Ćwikła

Zdjęcia: Czesław Chwiszczuk, ET-BER, Ewa Hadydoń, Jolanta Kasińska, 
Eugeniusz Minciel, Kazimiera Kuzborska, Kazimierz Pawlak, Andrzej 
Wawrzyniak, Archiwum ZPAP
Skład i łamanie: DeWi-ART, Wrocław
Projekt winiety: Alina Rogalska

Numer zamknięto: 3.10.2014 r.

Druk: JAKS, Wrocław

Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, opracowywania 
i skracania dostarczonych tekstów. Materiałów niezamówionych nie 
zwracamy. Nie odpowiadamy za treść obcych reklam i ogłoszeń.

Cena ogłoszenia całostronicowego: 400 zł 
Ogłoszenia dla członków i instytucji związanych z ZPAP – cena do 
uzgodnienia.

Informator jest bezpłatny dla członków Okręgu Wrocławskiego ZPAP.

www.zpap.wroclaw.pl

NAGRODY ROKU 2013

Wrocław 2013

Katarzyna 
Banaś

NAGRODĘ ROKU
ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO

WSPÓŁFINANSOWANĄ PRZEZ SAMORZĄD WROCŁAWIA

ZA WYSTAWĘ  
LIST OCEANICZNY 
EKSPONOWANĄ W GALERII PLATON 
WE WROCŁAWIU 
W PAŹDZIERNIKU 2013

otrzymuje

Wrocław 2013

Urszula Wilk

NAGRODĘ ROKU
ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO

WSPÓŁFINANSOWANĄ PRZEZ SAMORZĄD WROCŁAWIA

ZA WYSTAWĘ  
ZDUMIEWAJĄCA ROZRZUTNOŚĆ 
NATURY W POSŁUGIWANIU SIĘ 
BŁĘKITEM 
EKSPONOWANĄ W STARYM RATUSZU 
WE WROCŁAWIU 
W PAŹDZIERNIKU 2013

otrzymuje

Michał 
Jędrzejewski

NOMINACJĘ
NAGRODY ROKU
ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO

otrzymuje

WSPÓŁFINANSOWANĄ PRZEZ SAMORZĄD WROCŁAWIA

ZA WYSTAWĘ   

POCZTA OSOBISTA 
EKSPONOWANĄ W GALERII „DOMUS” 
WE WROCŁAWIU W PAŹDZIERNIKU 2013

Wrocław 2013



4 5

GLORIA ARTIS NA POCZĄTKU…

Z wielką satysfakcją powiadamiamy, że 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Bogdan Zdrojewski wręczył dolnośląskim arty-
stom plastykom medale – Zasłużony Kulturze 
GLORIA ARTIS. Uroczystość odbyła się 15 maja 
2014 r. w nowym budynku ASP, a prowadził ją 
Rektor Akademii prof. Piotr Kielan.

Wcześniej, w kwietniu, na swojej wystawie 
we wrocławskim Arsenale srebrny medal Glo-
ria Artis z rąk ministra Zdrojewskiego otrzymał 
kol. Piotr Wieczorek.

W czasie uroczystości w ASP medale 
otrzymali:

Złoty Medal Gloria Artis
- art. plast. Konrad Jarodzki (ZPAP)
- art. plast. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki (ZPAP)
- art. plast. Stanisław Borowski

Srebrny Medal
- art. plast. Małgorzata Dajewska
- art. plast. Stanisław Kortyka (ZPAP)
- art. plast. Barbara Zworska-Raziuk
- art. plast. Wilhelm Semaniszyn
- art. plast. Leon Podsiadły (ZPAP)
- Andrzej Saj – redaktor pisma „Format”

 Brązowy Medal
- art. plast. Mariusz Mikołajek (ZPAP)
- art. plast. Eugeniusz Minciel (ZPAP)

Zarząd Okręgu wszystkim wyróżnionym 
medalami Gloria Artis serdecznie gratuluje! 
Traktujemy to jako znaczące uznanie dla wro-
cławskich sztuk plastycznych i artystów.

Serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi 
Bogdanowi Zdrojewskiemu.

Odznaczonym w uzupełnieniu dedykuje-
my rysunek Jana Lenicy
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Na początku był szaber i smród dopala-
jącego się miasta. Ale był także niespotykany 
entuzjazm zapaleńców, zwanych dziś pionie-
rami. Pierwszy okres to sprawdzian charakte-
rów i trudna próba przezwyciężania pokus dla 
ludzi wszystkich zawodów i środowisk, porwa-
nych romantyzmem tworzenia od podstaw 
polskiego życia w zrujnowanym Wrocławiu.

Z moim przyjacielem i towarzyszem obo-
zowym, Władysławem Porejką rozpoczęliśmy 
już 11 maja pracę u Stanisława Kulczyńskiego 
w tzw. Grupie Naukowej. Pracę strażaka, tra-
garza, dozorcy – te funkcje pełnili tu wszyscy, 
od profesora do przyszłego studenta. Najważ-
niejszą sprawą było bowiem ratowanie zagro-
żonych dóbr kultury: bibliotek, dzieł sztuki, 
zabytków.

W walce z pożarami i szabrownikami upły-
nęły pierwsze tygodnie i miesiące. Przez Wro-
cław przelewały się tłumy przybyszów z całego 
kraju. Trafiali się wśród nich i plastycy. W sierp-
niu urządziliśmy na Karłowicach u Porejki, 
u którego wówczas mieszkałem, małe spotka-
nie: był rzeźbiarz, Zygmunt Cichy i malarze, 
Leon Turalski i Franciszek Dragan. Wiktora Hol-
lera, który już wtedy był seniorem, przywiózł 
syn na rowerowej ramie. Niestety, nie udało się 
zachęcić zebranych do pozostania we Wrocła-

wiu: Turalski osiedlił się w Jeleniej Górze, Cichy 
wyjechał do Łodzi, a Dragan na asystenturę 
w warszawskiej ASP. Potem przyjechali Kry-
styna i Stanisław Pękalscy i zaczęli zjawiać się 
lwowiacy.

Gdy rozpocząłem pracę referenta pla-
styki w dopiero co przeniesionym z Legnicy 
Urzędzie Wojewódzkim, ogłoszono właśnie re-
jestrację tzw. wolnych zawodów. Rejestracja 
ujawniła interesujące nas nazwiska, pozwoliła 
nawiązać kontakty i w konsekwencji – zrzeszyć 
się. Związek Zawodowy Polskich Artystów Pla-
styków (statut otrzymaliśmy w odpisie z Krako-
wa) był nam bardzo potrzebny – członkostwo 
zapewniało wszelkie prawa obywatelskie: do 
uprawiania zawodu, do mieszkania, pracow-
ni, prawo do otrzymywania kartek żywnościo-
wych, pomocy lekarskiej, paczek unrrowskich...

Po wstępnych przygotowaniach, gdy 
zgodnie z wymogami statutu ilościowo prze-
kroczyliśmy sakramentalną dziesiątkę, można 
już było ustalić datę zebrania założycielskiego.

16 stycznia 1946 roku trochę stremowa-
ny witałem przybyłych do mojego referenc-
kiego pokoju w Urzędzie Wojewódzkim. 
O przewodniczenie poprosiłem Stacha Pękal-
skiego. W zebraniu uczestniczyli: lwowiacy-
-malarze Stefan Babecki i Mieczysław Bielecki, 

Postanowiliśmy publikować w naszym „Informatorze” niezwykłe wspomnienia i teksty, 
które dostarczyła nam przed laty nasza zmarła w tym roku koleżanka Irena Lenartowicz, żona 
Andrzeja Willa.

Artysta plastyk Andrzej Will był zesłany na roboty przymusowe przez hitlerowców z War-
szawy (II rok studiów ASP) do Wrocławia, tu zastał go koniec wojny i tu pozostał. Należał do 
zapaleńców – jak sam o tym mówi – którzy natychmiast zabrali się do organizacji działań na 
rzecz kultury w wyzwolonym Wrocławiu. Do końca swoich dni był niezwykle wartościowym, lu-
bianym i aktywnym członkiem naszego Związku.

Jego tekst drukujemy bez ingerencji, wierząc że jest on świadectwem naszych początków.
W następnych „Informatorach” przedstawimy wywiad, jaki w roku 1978 przeprowadziła 

kol. Ewa Andryszczak z prof. Bohdanem Urbanowiczem.
Piotr Wieczorek
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architekt-malarz Dobrosław Czajka, architekt-
-grafik Alojzy Kulicz, rzeźbiarz Zygmunt Kur-
czyński, grafik z Grodna Stanisław Grabczyk 
oraz warszawiacy: malarka Julia Ponikowska, 
malarz Stanisław Pękalski, rzeźbiarz Władysław 
Porejko i graficy – Stefan Styczyński i Andrzej 
Will. Powołaliśmy Związek, dokonaliśmy wy-
boru władz: prezesem został Kurczyński, jego 
zastępcą Pękalski, ja – sekretarzem, Kulicz był 
członkiem Zarządu. Wkrótce założyliśmy spół-
dzielnię pracy przemysłu artystycznego „Pale-
tę”, która w tym pierwszym okresie zapewniała 
nam pracę i utrzymanie. Nawiązaliśmy kontakt 
z krakowskim Związkiem, rolę łącznika pełnił 
Teofil Trzciński, który dyrektorował wrocław-
skiemu Teatrowi Miejskiemu. Czyniliśmy przy-
gotowania do sprowadzenia wystawy prac 
artystów krakowskich – otwarta w maju, w ra-
tuszu, była pierwszym oficjalnym pokazem 
polskiego malarstwa we Wrocławiu.

12 kwietnia, powołana przez władze na-
czelne Związku komisja złożona z kole-
gów: Adama Hannytkiewicza z Poznania, 
Eugeniusza Gepperta z Krakowa i Stanisława 
Pękalskiego z Wrocławia, przeprowadziła we-
ryfikację członków wrocławskiego Związku 
– grupował on wówczas siedemnaście osób. 
Wkrótce przyjechał Eugeniusz Geppert z misją 
stworzenia wyższej uczelni artystycznej. Wraz 
z żoną Hanną Krzetuską, Emilem Krchą i Ada-
mem Hannytkiewiczem wstąpili do naszego 
Związku. Zygmunt Kurczyński zrezygnował 
z funkcji prezesa – został nim Geppert, ja se-
kretarzowałem w dalszym ciągu.

Po majowej wystawie krakowian przygo-
towywaliśmy Halę Ludową na czerwcowe Dni 
Kultury. Powiększała się stale nasza gromadka, 
w lipcu Związek liczył 27 osób.

Miasto powoli zaczynało funkcjonować 
normalnie, dla nas powstawały możliwości 
pracy przy sztalugach. Niestrudzeni Gepperto-
wie z prymitywnego hoteliku przy Szewskiej 
kierowali pracą przystosowania zniszczonej 
dawnej „Kunstgewerbeschule” do potrzeb 
wyższej uczelni. Sekundowali im: Hannytkie-
wicz, którego niestety pochowaliśmy w sierp-
niu, Krcha, Pękalski. Wkrótce przyjechał Leon 
Dołżycki, a Marian Steczowicz przywiózł swo-
ją nominację na prorektora.

We wrześniu ruszyła Szkoła Rzemiosł Ar-
tystycznych, zaprogramowana przeze mnie 
jeszcze, gdy prowadziłem referat plastyki. Dy-
rektorem został Henryk Krzyżanowski, zapro-
ponował mi nauczanie rysunku i malarstwa. 
Przyjechał Stanisław Wojewódzki, prowadził 
grafikę. Wreszcie październik 1946 – uroczysta 
inauguracja PWSSP. Do garstki organizatorów 
doszlusowali zaangażowani przez Gepperta: 
rzeźbiarz Stanisław Rzecki (tak, tak, ten z „Zie-
lonego Balonika”), jego asystent Borys Micha-
łowski i nauczyciel zawodu Stanisław Dawski. 

Był to czas intensywnej pracy, okres pełen wy-
rzeczeń – profesorowie biwakowali w szkole 
w bardzo prymitywnych warunkach, Gepper-
towie zimę 1946/47 przebiedowali w szkolnej 
kancelarii.

Rekompensatą były te nasze małe radości: 
wzajemne kontakty, obcowanie na co dzień ze 
sztuką, chyba trochę i poczucie własnej war-
tości. No i atmosfera, którą przywieźli Gep-
pertowie, Krcha, Rzecki, atmosfera krakowskiej 
bohemy. Spotykaliśmy się prawie codzien-
nie, wspólnie omawialiśmy sprawy szkolne 
i związkowe.

Uznaliśmy, że nadszedł czas zaprezento-
wania własnej twórczości na pierwszej wy-
stawie środowiskowej. Niestety, nie mieliśmy 
gdzie. Ratusz, jedyne miejsce, był w remoncie. 
Sytuację uratowało zaproszenie z Wałbrzycha 
od przemiłej pani Liebermanowej, kierującej 
tamtejszym Wydziałem Kultury. W tym, trochę 
dla nas egzotycznym, niezniszczonym Wał-
brzychu, w którym kurowały pierwsze w kraju 
trolejbusy, odbyła się okręgowa wystawa pla-
styki. Dla mnie była to pierwsza, nie licząc wy-
stawy rysunków w obozie, wystawa w życiu 
– byłem bardzo wzruszony.

Wystawiało 16 wrocławian, m.in. Dołżyc-
ki, Geppert, Krcha, Kopystyński, Krzetuska, 
Krzyżanowski, Pękalski... Powstał mały huczek 
w prasie i pomógł nam w naszych staraniach 
o lokal wystawowy. Otrzymaliśmy od Dyrek-
cji Odbudowy parterowe pomieszczenia przy 
ulicy Ofiar Oświęcimskich (dzisiejszy Miasto-
projekt). Po niewielkich przeróbkach otworzy-
liśmy pierwszy salon związkowy czerwcową 
wystawą malarstwa, grafiki i rzeźby.

Dolnośląski Związek skupiał już ponad 60 
osób. 30 autorów uczestniczyło w czerwcowej 
wystawie. Po raz pierwszy wystawiali Dawscy, 
którzy przenosili się właśnie do nas z Gliwic, 
Henryk Tomaszewski (Albin), Zygmunt Kur-

czyński, Borys Michałowski i Stanisław Rzecki. 
Hanna Krzetuska pisała w katalogu:

„Celem bezpośrednim wystawy jest dać 
pełnowartościowe emocje wizualne i co za 
tym idzie, uświadomić społeczeństwo co do 
istotnych wartości sztuki żywej – współczesnej 
– sztuki na poziomie europejskim.”

Katalog następnej wystawy „Grudzień 
1947 – styczeń 1948” zawiera nowe nazwi-
ska: Marii Jurczenko, władysława Kamińskiego 
i Antoniego Mehla.

W tym też czasie dyrektor Geppert (tytuł 
rektora przyznano Szkołom Sztuk Plastycz-
nych później) otrzymał upragnione etaty asy-
stenckie i zostałem zaangażowany razem 
z Marią Dawską i Hanną Krzetuską. Dawska 
była asystentką u Dołżyckiego, Krzetuska 
u Krchy, a ja w pracowni Gepperta. Stani-
sław Kopystyński, który dotychczas prowadził 
tzw. kurs zerowy, został w 1947 roku organi-
zatorem i dyrektorem Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych.

W tych latach pełniłem obowiązki kierow-
nika graficznego we Wrocławskim Kurierze 
Ilustrowanym. Udało mi się zachować składy 
drukowanych w odcinkach rozważań Gepper-
ta o malarstwie. Pod firmą Związku wydaliśmy 
broszurkę „Zagadnienia formalne i niefor-
malne w malarstwie polskim”. Oj, wytykano 
Geppertowi, wytykano te „herezje” w okresie 
socrealizmu.

Praca w szkole była absorbująca: obco-
wanie ze studentami, moimi rówieśnikami 
lub niewiele młodszymi, zmuszało do reflek-
sji, do samokontroli, praktycznego sprawdza-
nia własnych teoretycznych założeń. Pierwsze 
roczniki studentów, przeważnie przez woj-
nę spóźnionych, to były roczniki prawdziwych 
kandydatów na artystów. Do szkoły trafia-
li wtedy niefałszowani zapaleńcy, poważnie 
traktujący studia.

Rys. Jan Dutkiewicz
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Życie artystyczne Wrocławia koncentro-
wało się wokół Szkoły, profesorowie posiada-
li niepodważane autorytety twórców. A jak to 
wszystko wygląda dziś, z perspektywy prawie 
40 lat?

Praca pedagogiczna dla większości była 
czymś nowym – jedynie dla Dołżyckiego i Pę-
kalskiego była kontynuacją ich przedwojen-
nych zajęć. Jeszcze tylko Krcha prowadził 
plenerowe kursy w Krzemieńcu, a Dawska 
była nauczycielką w szkole krawieckiej.

Geppert w swojej sztuce przeszedł ogrom-
ną ewolucję, od batalisty-narratora, poprzez 
zauroczenie Piotrem Michałowskim, do pełne-
go wyrzeczeń „budowania formy kolorem”.

Dołżycki, najinteligentnieszy z pedago-
gów, z ogromnym doświadczeniem dy-
daktyka, miał powiązania z formizmem, ale 
w swoim malarstwie powojennym był raczej 
postimpresjonistą. Wrocław zresztą ten „polski 
koloryzm” otrzymał z drugiej ręki – w naszym 
zespole nie było nikogo z kapistów.

Ściszone, uczciwe skromnością malarstwo 
Krchy, Pękalski usiłujący zerwać z poprawno-
ścią swoich przedwojennych portretów, Daw-
scy próbujący, z różnym skutkiem, odkryć 
jakiś własny sposób formowania, Krzetuska 
przechodząca od rozwiązań konstruktywi-
stycznych do malarstwa figuratywnego i od-
wrotnie...

Jawność życia artystycznego była dla nas 
sprawą oczywistą. Wystawy były powszechnie 
dostępne, ale urządzaliśmy także zamknięte 
pokazy, dyskusje – najważniejszą, najcenniej-
szą rzeczą była pochwała z ust kolegów.

Jako kilkuletni asystent Gepperta dobrze 
poznałem jego metodę nauczania, jego sto-
sunek do studentów. Geppert, z gorliwością 
neofity wykładający o dominancie koloru, był 
przez studentów uwielbiany. Świetny gawę-
dziarz, uosabiający cały ten krakowski, jakże 

pociągający styl życia bohemy. Te peleryny, pa-
wie pióra, Wyspiański, „Zielony Balonik”...

Przekazywał Geppert młodym adeptom 
rzecz najwartościowszą: uczył szacunku dla 
swojej pracy i uczciwości w swojej pracy – 
uczył swoim przykładem. Może trochę zbyt 
dużo było taniego romantyzmu w hasłach 
o powołaniu i posłannictwie, ale było za to 
bezlitosne tępienie łatwizny i efekciarstwa. 

Uczył Geppert uczciwości w sztuce, konse-
kwencji, nieustępliwości. Sam padł ofiarą swo-
jej bezkompromisowej postawy, gdy razem 
z Dołżyckim sprzeciwili się występowaniu pod 
firmą Związku szmirowatej wystawy socreali-
stów: Gepperta pozbawiono rektorstwa, a Do-
łżyckiego wysiedlono z Wrocławia!

Tak, w następnych latach zagubiła się 
gdzieś ta cudowna atmosfera pierwszego 
okresu – pojawiły się niesnaski, intrygi, zwykle 
towarzyszące zbyt szybko dojrzewającym ka-
rierom.

Dziś pozostała jedynie świadomość do-
brze spełnionych obowiązków, pozostała pa-
mięć wspaniałych czasów i ludzi.

Andrzej Will

ODSZEDŁ ART. PLASTYK JERZY PUCIATA
Honorowy Prezes 
Związku Polskich Artystów Plastyków

Drodzy Przyjaciele ze Związku Polskich 
Artystów Plastyków, 

  
Trudno coś sensownie i logicznie zwartego 

powiedzieć o człowieku o tak bogatym życiu, 
zwłaszcza jeśli się było Jego serdecznym kole-
gą, współpracownikiem, dalej – przyjacielem.

O życiu, którego etapy tak bardzo zróżni-
cowane od dzieciństwa w Wilnie, okresu kata-
strofalnej wojny i okupacji niemieckiej, przez 
okres niewoli totalitaryzmu sowieckiego i dyk-
tatury PZPR, w trakcie których Jurek dojrzewał, 
kończył szkoły, studia, zaczynał życie zawodo-
we i społeczne, od okresu Solidarności aż po 
odzyskaną wolność.

Poznaliśmy się w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku w Warszawie, jako koledzy 
związkowi na naradzie w Zarządzie Głów-
nym ZPAP. Swobodna przyjaźń z człowiekiem 
tak pogodnym, dobrym i wesołym Wilniani-
nem jak Jerzy, stopniowo narastała, by przejść 
w szczere przyjacielstwo.

Nasze spotkania z okazji kolejnych funkcji 
pełnionych w ZPAP, nigdy nie kończyły się na 
zebraniach, naradach czy Walnych Zjazdach, 
ale zawsze przechodziły w prywatne dyskusje 
o życiu naszego środowiska, o wolności Pol-
ski, o sztuce plastycznej, jej analogiach z mu-
zyką, o literaturze i muzeach. 

Jego twórczość, począwszy od uproszczo-
nego, syntetycznego realizmu, przez tajemni-
cze pejzaże, do symbolicznych form – kluczy 
kompozycyjnych koloru i tajemniczego świa-
tła – pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

W malarstwie – kolor, światło, materia i ta-
jemnica – zgadzaliśmy się wyjątkowo. 

Jerzy był wspaniałym Prezesem ZPAP 
w burzliwym okresie Solidarności. Niezłom-
nym Prezesem, z solidarną częścią Zarządu 
Głównego – przed zawieszeniem a następ-
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nie po rozwiązaniu i zdelegalizowaniu nasze-
go Związku.

Wtedy, to On i Oni byli niezłomni, nie pod-
dali się dyktaturze KC Partii, Ministrowi Kultury, 
Spraw Wewnętrznych i Prezydentowi Warsza-
wy odpowiedzialnemu za rejestrację stowarzy-
szeń. 

Nastał ciężki okres stanu wojennego i zde-
legalizowanego ZPAP, ale dla nas - działających 
w Ruchu Kultury Niezależnej, organizujących 
w zakonach, kościołach, Klubach Inteligencji 
Katolickiej wystawy, sympozja integrujące róż-
ne dziedziny kultury i sztuki, różne środowiska 
– był to jeden z najwspanialszych okresów ży-
cia ZPAP.

Jakże często te sympozja, w  których 
uczest niczyły trzy pokolenia filozofów, kryty-
ków sztuki, teologów, matematyków i arty-
stów kończyły się o świcie.

Natomiast nasze rozmowy z działacza-
mi i przywódcami  Solidarności „Podziemnej” 
były zwykle planami na przyszłość, napawały 
nadzieją, i mobilizowały do odważnej, nieza-
leżnej działalności.

Nasze wspólne z Jerzym spotkania i dłu-
gie dyskusje z przyjaciółmi – mnichem i my-
ślicielem Opatem Benedyktynów z Tyńca 
O.  Adamem Kozłowskim, filozofem i człowie-
kiem sztuki Ks. Prof. Józefem Tischnerem jesz-
cze bardziej nas zbliżyły, ukształtowały i były 
inspiracją dalszych działań.

Jerzy – jako Prezes – zawsze na czele, ser-
cem i serdecznością przyciągał coraz to no-
wych pasjonatów Ruchu Kultury Niezależnej 
z rozwiązanego ZPAP. 

Ośmioletnie działania, spotkania w róż-
nych miastach Polski, a przede wszystkim 
regularne narady w Warszawskim Kościele Mi-
łosierdzia Bożego przy Żytniej – struktur ZPAP, 
części Zarządu Głównego, Prezesów i członków 
Okręgów z Jerzym – prawowitym  Prezesem 

Związku na czele, były świadomą działalnością 
kierownictwa rozwiązanego ZPAP.

To, że Prezes wybrany w osobnych wybo-
rach na Zjeździe ZPAP przez wszystkie te lata 
stał na czele naszych struktur pozostałych po 
zawieszonym w 1981 roku, następnie roz-
wiązanym w 1983 roku Związku, pozwoliło – 
w czasie ponownej jego rejestracji przez Sąd 
Wojewódzki w Warszawie w 1989 roku, nie 
tylko na potwierdzenie ciągłości organizacyj-
nej Związku, ale i na uznanie tożsamości praw 
moralnych i materialnych zdelegalizowanego 
ZPAP z tym, powstałym w 1911 roku.

Następnie, w trwającym ponad pięć  lat 
procesie rewindykacyjnym o zwrot mająt-
ku rozwiązanego ZPAP przed Państwową Ko-
misją Rewindykacyjną, Sądami i Najwyższym 
Sądem Administracyjnym - te same poświad-
czenia Kardynałów i Biskupów o istotnej, 
a wręcz kluczowej roli osoby Prezesa Jerzego 
Puciaty przyczyniły się ostatecznie do zasądze-
nia zwrotu całego majątku ruchomego, nie-
ruchomości i środków finansowych naszemu 
Związkowi. 

Dziękujemy Ci Jerzy – nasz długoletni Pre-
zesie!

Dziękujemy też za pogodę ducha, wszelkie 
dobro i uśmiech!

 
Kończąc, trzeba dodać...
Jerzy! 
Byłeś w tych trudnych latach 1981 – 1989 

naszym niekwestionowanym Wodzem,  
byłeś naszym Stefanem Bratkowskim,
naszym Janem Józefem Szczepańskim,
naszym Gustawem Holoubkiem.
     

 Żegnaj Jurku, Przyjacielu
Jerzy Woziwodzki

Kraków – Toruń, dnia  4 lipca 2014

Niedawno otrzymałem od kolegi z za-
granicy list, w którym chwali moje artykuły 
zamieszcza ne w  naszym Informatorze (oczy-
wiście wspominam o tym z próżności, ale nie 
tylko). Do listu kolega dołączył – na trzech kart-
kach maszynopisu – wła sny tekst pod tytułem: 
„Wyimaginowana rozmowa z prof. Dawskim”.     

Wprawdzie jestem człowiekiem naiwnym 
i łatwowiernym – jednak nie aż tak, aby uwie-
rzyć pochwałom kolegi bezkrytycznie. Jego 
„Wyimaginowaną rozmowę z prof. Dawskim” 
przyjąłem, jako taktowne danie mi do zrozu-
mienia, jak powinno pisać się recenzje. Tu mu-
szę wyjaśnić, że ja swo ich tekstów nie traktuję 
jako recenzji – choć w jakimś sensie one prze-
cież nimi są – tylko jako moje su biektywne im-
presje o wystawie i troszeczkę coś à propos. 

Wracam do tekstu kolegi. Każdy redak-
tor naczel ny wydawnictwa o sztu ce, który ma 
ambicje, aby jego pismo robiło wrażenie inte-
lektualnego, złapałby jego tekst z „wyimagi-
nowaną rozmową” i z pewnością drukował ją 
w czterech kolejnych numerach swego pisma. 
Ja jednak tak zachwyco ny nim nie byłem. Na 
mój gust i wiedzę tego rodzaju wywody, silą-
ce się na intelektualne i niby fachowe, moim 
zdaniem nudzą i działają odstręczająco (czy 
znacie kogoś, kto przeczytał „od deski, do de-
ski” teksty w katalogach performerów?). Ja lu-
bię ziarno czyste, bez plew, wodę z rzeki u jej 
źródła, nie u ujścia, a już zupełnie nie cierpię, 
jak się ją leje na próżno i mam własny sposób 
na ocenę czytanego tekstu. Gdy zacisnąłem 
w dłoni te trzy kartki z „wyimaginowaną roz-
mową” – po między palcami ukazało się trochę 
mętnej piany, a w dłoni pozostały tylko dwa 
zdania godne uwagi, które wcześniej podkre-
śliłem.           

Józef Czapski wspomina o spotkaniu 
z Władysławem Strzemińskim w Paryżu, któ-
rego poprosił w 1931 roku o wygłoszenie od-

MAŁY TRAKTAT O WIELKIM NIC  

czytu o sztuce. Opowiada, jak to Strzemiński 
przez półtorej go dziny mówił szalenie uczo-
nym językiem, a w jego wykładzie znalazły 
się nawet formuły matematyczne. Na uwagę 
Czapskiego, iż mówi za długo i ludzie widocz-
nie znudzeni zaczy nają wychodzić, odpowie-
dział niewzruszony: „W Łodzi miałem odczyt, 
który trwał dwie i pół godziny – wszyscy wy-
szli, poza jednym”. O czym to świadczy? Mię-
dzy innymi o megaloma nii, próżności, braku 
taktu, ale przede wszyst kim o tym, że tego ro-
dzaju ludziom wcale nie chodzi o to, aby coś 
przekazać, ko goś przekonać do swoich ra-
cji, im chodzi wyłącznie o to, aby napawać się 
własnym intelektem (w wypadku Strzemiń-
skiego niewątpliwym, ale w innych wypad-
kach...) i do tego niepotrzebne jest im nawet 
audytorium, im wystarczy jeden, jedyny  słu-
chacz – oni sami.

Jestem pewny, że mój kolega, gdybym 
go poprosił, aby swoją „rozmowę” napisał na 
dziesięciu kartkach – zrobiłby to z największą 
chęcią, nawet na piętnastu, ale godne uwagi 
pozostałyby dalej tylko te same dwa zdania. 
Strzemiński, który był człowiekiem o wielkim 
uroku osobistym i intelekcie, mógłby ciągnąć 
swój wykład i pięć godzin, i byłby to wykład 
również o ni czym, i również – jak w Łodzi – 
gadałby do siebie.

Któryś ze znanych malarzy powiedział: 
„Malarz, jeśli ma coś do powiedzenia to malu-
je, jeśli nie ma nic do powiedzenia to gada”.

Przeglądając stare egzemplarze Sztu-
ki natknąłem się na tekst z 1975 roku jedne-
go z wro cławskich artystów, który nadęty, jak 
gulgoczący indyk, wy chwala pod niebiosa 
wystawę swojej żony. W mętnym ględoleniu 
w rodzaju: „ ...doświadcze nia obrazu tabular-
nego doprowadziły do uświadomienia więk-
szości praw rządzących geome trią wizualną” 
i dalej coś o „zapisach werbalnych i morfo-
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Pożegnaliśmy Kolegę, członka Zarządu 
Okręgu ZPAP, wiceprezesa.

To dla nas bolesna strata osobista i związ-
kowa. Jego żarliwość, zaangażowanie w spra-
wy Związku, rozeznanie w problemach, szły 
w parze z uczciwością i jasnością poglądów. 
Bywał człowiekiem upartym, trudnym adwer-
sarzem, czasami gwałtownym w reakcjach, ale 
nigdy nie był małostkowym, nie przyjmującym 
argumentów. Nigdy nie ciągnął w stronę swo-
ich korzyści. Takich barwnych ludzi długo się 
pamięta, brakuje ich.

Na dwóch ostatnich Zjazdach Związku wy-
bierany był do trudnych i ważnych zespołów, 
do Komisji Statutowej. Był jej ważnym i warto-
ściowym członkiem. Ostatni Zjazd przyznał mu 
Złotą Odznakę Związku Polskich Artystów Pla-
styków.

Należał do tych ludzi, z którymi warto się 
było kłócić. Zawsze coś z tego pożyteczne-
go i nieoczekiwanego mogło wyniknąć. Jego 
często bardzo osobiste sądy podnosiły tem-
peraturę dyskusji, ale też pozwalały zobaczyć 
problem z innej strony. Można się było z nim 
nie zgadzać, ale nie można mu było bezargu-
mentacyjnie zaprzeczać. To nie był człowiek, 
któremu było wszystko jedno...

W swej chorobie był dojmująco trzeźwym 
realistą. Mówił o swojej sytuacji konkretnie 
i bez ckliwości. Jednak ci, którzy go bliżej zna-
li, wiedzieli, że pod tą szorstką gwałtownością 
skrywa się człowiek czuły i wrażliwy. Nie miał 
wrogów, gdyż ludzie tak prostolinijni i uczciwi 
mogą mieć najwyżej przeciwników.

Mawiał o sobie – znowu z tą swoją przeko-
rą – że nie jest artystą, jest projektantem. Zno-
wu był konkretny i przekorny. Mówił mi, że nic 
się nie stanie, że świat będzie dalej się kręcił, 
gdy go nie będzie. To racja. Ale jednak się stało, 
szczególnie dla nas, którzy zostaliśmy i patrzy-
my na jego puste krzesło. Unosi się nad nim to 
dojmujące słowo – nigdy...

Piotr Wieczorek

JUREK JANOWICZ 
(1947 – 2014)

logicznych możliwościach znaku, i pojemno-
ści środka przekazu” uświadamia wszystkich 
matołów świata, że: „Wyprowadzając z teo-
rii informacji wiedzę o skali pojemności in-
formacyjnej (jedna litera = ca 1 bit, przekaz 
fo tograficzny = ca 1.000.000 bitów, prze-
kaz filmowy = ca 20.000.000 bitów, przekaz 
telewizyj ny = ca 90.000.000 bitów/sek) Na-
talia wskazuje na istotne ograniczenia zapi-
sów manual nych.” – No i co miernoty, nieuki, 
czy mieliście o tym najmniejsze pojęcie? Da-
lej, artysta uświada mia nas z pozycji hory-
zontów swojej wiedzy, że aby napisać słowo 
„mama” trzeba użyć dwa „m” i dwa „a” i zapisać 
je na przemian zaczynając od „m” (moja skróto-
wa interpretacja reszty tekstu). Redakcja Sztu-
ki na wszystkie te nadęte rewelacje odpowiada 
rzeczowo, pisząc w pewnym miejscu: „Pew-
ność i nonszalancja z jaką A.L.(mój skrót) łączy 
i miesza w recenzji kategorie wywodzące się 
z różnych i często wykluczających się języków 
teoretycznych zdają się ponadto świadczyć 
o tym, że sensu tych kategorii (i języków teo-
retycznych) albo komplet nie nie rozumie, albo 
wykorzystuje je do zupełnie innych celów”. 
Nasz artysta, napuszonym i mędrkowatym 
tonem, zarzucił Redakcji Sztuki brak przygo-
towania intelektualnego oraz wytknął małost-
kowo (jak każdy zarozumialec i kompleksiarz) 
chochlik drukarski w tekście... a sam, w swoim 
krótkim maszynopi sie, popełnił aż cztery błę-
dy ortograficzne.

I pomyśleć, że tego rodzaju ludzie zostają 
często – niestety – na różnego rodzaju uczel-
niach w różnego rodzaju dziedzinach – pro-
fesorami! Niosą wówczas biedacy tę swoją 
pro fesurę przed sobą, jak chłop bochen chle-
ba na dożynkach nie wiedząc nawet, że to sam 
zaka lec.

Oczywiście najmniej inteligentnymi są lu-
dzie bez poczucia humoru, śmiertelnie poważ-

nie traktujący swoją osobę i swoje osiągnięcia 
(prawdziwe, czy tylko wyimaginowane) – uwa-
żający siebie za coś wyjątkowego. Witold Lu-
tosławski w jednym z wywiadów powiedział 
takie zdanie: ”Trzeba być skromnym, ludzie 
nieskromni są śmieszni”.

Od siebie już nic nie dodam, a jeśli pozwo-
licie, w następnym artykule przytoczę przykła-
dy wywiadów z ludźmi wielkiej klasy, którzy 
na temat sztuki naprawdę mają coś do powie-
dzenia.  

Zbigniew Kobylański                    
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TEATR WŁASNY PIOTRA WIECZORKA (z P.S.)

„Teatr scenografii Piotra Wieczorka” – re-
trospektywny (choć niepełny z braku miej-
sca) przegląd wieloletniej twórczości artysty 
prezentowany we wrocławskim Arsenale, uka-
zywał nam jego różnorodny i bardzo bogaty 
dorobek. Już samym tytułem wystawy zakwali-
fikowany on został dosyć jednoznacznie – jako 
dorobek zamykający się wyłącznie w obrę-
bie projektów scenograficznych. Takie może 
być pierwsze wrażenie, ale w istocie swoją tre-
ścią, środkami wyrazu i artystyczną wagą re-
alizacje Wieczorka dosyć wyraźnie wykraczają 
poza obszar przynależny tej dyscyplinie. Wie-
czorek jako malarz, a przede wszystkim jako 
wieloletni, czynny scenograf o olbrzymim do-
robku, jest i zawsze był człowiekiem pracują-
cym w teatrze i dla teatru. Ale jednocześnie 

– posługując się i używając najczęściej języ-
ka przynależnego w pełnym wymiarze sztuce 
scenografii – jawi nam się jako artysta prze-
kraczający wielokrotnie granice tej dyscypliny. 
Treści, które porusza w swoich rozważaniach 
artystycznych, dotykają często problemów 
uniwersalnych, wykraczając tym samym dale-
ko poza swoistą „usługowość” scenografii i jej 
rolę dopełniającą w stosunku do spektaklu te-
atralnego. 

Już sam kształt wystawy, a także jej zawar-
tość treściowa i formalna, wyraźnie wskazuje, 
iż artysta postanowił, posługując się językiem 
i warsztatem czysto scenograficznym, prze-
kroczyć jej granice. Oprócz prezentowanych 
klasycznych projektów i makiet, jakby przy-
gotowanych do natychmiastowej realizacji, na 

wystawie eksponowane są również takie, któ-
re mają kształt przestrzennych etiud odno-
szących się do nieistniejących, nienapisanych 
tekstów, lub walor autonomicznych kompo-
zycji będących swoistym, artystycznym ko-
mentarzem do najróżniejszych sytuacji: do 
krótkich form literackich, utworów poetyc-
kich lub będące tłem do efemerycznych wy-
darzeń ulicznych. Są one – najkrócej mówiąc 
– zrealizowanymi projekcjami do nie zrealizo-
wanych (niezmaterializowanych) pomysłów 
i idei. Fakt, że nie wszystkie one mają kształt 
zamkniętej teatralno-dramaturgicznej ma-
terii pozwala artyście swobodnie wybierać 
różne obszary artystycznych penetracji, a jed-
nocześnie w sposób zaskakujący i urozmaico-
ny budować sam kształt dzieła. Potrafi on nader 
wirtuozersko wykorzystać formę, kolor, świa-
tło, fizyczną przestrzeń, a niekiedy i fizycz-
ny ruch. Operuje więc raz formułą klasycznej 
propozycji scenograficznej, raz proponuje in-
tymną i kameralną kompozycję rzeźbiarsko-
-malarską, a raz oferuje nam monumentalne, 
okolicznościowe sytuacje artystyczne, umiej-
scowione w przestrzeni publicznej. Siłą rzeczy, 
ze względu na swoje różnorodności formal-
ne, poruszają się te dzieła nie tylko w obrębie 
problemów czysto scenograficznych, teatral-
nych, dramaturgicznych czy wreszcie czysto 
wizualnych. Dotykają one wyraźnie – co zresz-
tą łatwo zauważyć przy pewnej wrażliwości 
i imaginacji odbiorcy – także innych obszarów 
intelektualnych: literackich, historycznych, 
etycznych, filozoficznych. Jak już mó-
wiliśmy, wystawa Piotra Wieczorka 
będąc w pierwszym rzędzie prezen-
tacją jego dorobku scenograficzne-
go, jest też wyraźnym przykładem 
tego, że artysta – człowiek od lat 
pracujący dla teatru i człowiek te-
atru – budując swój artystyczny wi-

zerunek, konstruuje jednocześnie coś więcej. 
Coś, co można by nazwać własnym teatrum: 
a więc totalnym spektaklem czynionym na 
użytek własny i wyznaczany prywatną miarą.

W moim odczuciu swoistym dopełnie-
niem i następną próbą przerzucenia pomostu 
pomiędzy twórczością a tak zwanym życiem, 
był sam wernisaż wystawy. Artysta zaordyno-
wał nam go w sposób dosyć nietypowy, po-
nieważ odbył się on w kilku odsłonach. Piotr 
Wieczorek co parę dni zapraszał na swoją wy-
stawę określoną grupę ludzi, dobieranych sta-
rannie, jak na proszoną, uroczystą kolację. 
Skutek był taki, iż chyba po raz pierwszy wer-
nisażowe spotkania nie ograniczały się wy-
łącznie do towarzyskiej wymiany anegdot 
i salonowych grzeczności, lecz zamieniały się 
w indywidualne czy zbiorowe dyskursy o sa-
mej wystawie, dziełach i sztuce. Taka formuła 
wernisażowych spotkań wyraźnie wskazywa-
ła na poważną próbę integralnego włączenia 
własnej twórczości w coś, co sam autor na-
zywa „próbą uteatralizowania życia”. A może 
odwrotnie? Może jest to próba skrócenia dy-
stansu pomiędzy sztuką a codziennością, 
i próba zdjęcia jej z koturnów i cokołów? 

Patrząc na twórczość Piotra Wieczorka mo-
żemy się zastanawiać, czy jego dorobek to wy-
łącznie prosta 
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kompilacja bliskich mu zabiegów stylistycz-
nych, realizacyjnych i treściowych – niekiedy 
bardzo efektownych? I czy przypadkiem w tej 
twórczości nie odbywa się jednak coś więcej 
i coś bardziej skomplikowanego? Mam wra-
żenie, że jej najważniejszą częścią – obok in-
trygującej sfery wykonawczej – zdaje się być 
element intelektualny, oparty na refleksyjno-
ści, skojarzeniach i na grze kontekstów. Waż-
na jest również swoista postawa analityczna 
artysty, postawa pozwalająca dotrzeć do głęb-
szej warstwy intelektualnej i emocjonalnej 
własnych realizacji. Pozwala ona na dokład-
niejsze zobaczenie tego, co głębiej, co pod 
spodem, a więc na dostrzeżenie treści ukry-
tych, nie zawsze idących w jednej parze z for-
mą zewnętrzną. Bo często zajrzenie do środka, 
a dopiero potem zobaczenie całości, nadaje 
jej głębszy sens. 

TEATR WŁASNY PIOTRA WIECZORKA (z P.S.)

P.S.
Oglądając wystawę Piotra Wieczorka i ma-

jąc przed oczami jego wielki i naprawdę waż-
ki dorobek artystyczny, nie miałem ani chwili 
wątpliwości, że jest on znaczącą pozycją wpi-
sującą się nie tylko w krąg sztuki wrocławskiej 
(znakomitej zresztą – tak uważam). Wpisa-
ny jest on także w o wiele szerszy firmament. 
I dlatego też zastanawiam się, czy sączone 
z wdziękiem w czasie wernisażu przez artystę 
dyskretne zapowiedzi o czekaniu na wiosnę, 
o rozpalaniu ogniska, które niecone będzie 
własnymi projektami scenograficznymi, przy-
pisać należy chwili gorszego humoru, czy ko-
kieterii (wszakże jej ataki każdy od czasu do 
czasu przeżywa)? Nie na miejscu są takie dy-
wagacje, bo w końcu mowa tu o znaczącym 
fragmencie sztuki – nie tylko wrocławskiej. 
Nie na miejscu są takie dywagacje, bo prze-
cież we Wrocławiu powstaje (powoli, co praw-
da, ale i nareszcie!) muzeum teatralne. Ale też 
znam niejedną osobę, która chętnie wzboga-
ciłaby swoje zbiory o dzieła Piotra Wieczorka. 
Naprawdę niejedną!

Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
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Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
Biblioteka Andrzeja Litworni, akryl, olej, płótno, 205 x 210 cm, 2009

Tak teraz wygląda nowa galeria w kompleksie Fuga No Kuni w Yamadera, w ktorym robimy od 
20 lat wystawy. Przedtem był to bardzo nowoczesny budynek, ale po trzęsieniu zaczął prze-
ciekać, co było niebezpieczne dla prac, wiec właściciel wymienił na ten, który ma 300 lat, ale 
ani mu się śni przeciekać i chyba bardziej pa-
suje do naszych prac niż poprzedni. W każdym 
razie my jesteśmy zadowoleni z takiego obro-
tu sprawy i lepiej się tu czujemy. Ten budynek 
kiedyś był budynkiem burmistrza Yamade-
ra, później stał opuszczony, aż wokół powstał 
kompleks Fuga No Kuni i właściciel zrobił tu 
muzeum kimon, z czego po paru latach nie 
wiedzieć czemu zrezygnował i zrobił tu gale-
rie do wystawiania głównie ceramiki i rzeźby. 
No a teraz to jest główna galeria, a poprzednia 
została przeznaczona na poczekalnie.
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Muzeum Szkła Ebeltoft, kurator zbiorów szkła Sandra Blach

8 września Kazimierz Pawlak wyruszył 
w podróż naukowo-badawczą do Danii. Wy-
jazd był wynikiem przyznanego przez Danish 
Art Foundation grantu na odbycie „research 
visit for art and crafts”. W czasie tygodniowej 
wizyty Kazimierz Pawlak odwiedził znaczące 
muzea szkła, duńskich artystów oraz ich stu-
dia szkła. Podróż prowadziła przez Arhus, Ebel-
toft, Kopenhagę, aż na Bornholm gdzie brał 
udział w wydarzeniach i wystawach związa-
nych z europejską imprezą CERAMICS CON-
TEXT 2014. Wyjazd był okazją do poznania 
duńskiego środowiska artystycznego i wy-
miany wspólnych doświadczeń i planów na 
przyszłość. Zabrane ze sobą katalogi z jubile-
uszowej wystawy „ PO SETCE” Wrocławskiego 
okręgu ZPAP i innych artystycznych wydarzeń 

trafiły do Muzeum Sztuki na Bornholmie, Mu-
zeum Sztuki w Gudhjem, Hampel Glass Mu-
seum w Nykobing i prestiżowego Muzeum 
Szkła w Ebeltoft. Kilka egzemplarzy otrzymali 
duńscy artyści w tym prezes Arts and Crafts As-
sociation na Bornholmie / odpowiednik ZPAP/. 
Nawiązane kontakty powinny w niedługim 
czasie zaowocować wspólnymi artystyczny-
mi inicjatywami. Już w połowie października 
na wystawie głównej Europejskiego Festiwalu 
Szkła, którego współorganizatorem jest ZPAP, 
zobaczymy prace dwojga duńskich artystów 
Karen Krabbe i Neda Cantrella. Odbyta 1400 ki-
lometrowa podróż, cztery przeprawy promowe 
i most nad cieśniną Sund, prowadzący z Danii 
do Szwecji, pozostaną na długo w pamięci ar-
tysty-podróżnika.

Maria Gostylla-Pachucka, Wystawa w Galerii Podwale, Wrocław 2014

Kazimierz Pawlak w Danii
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To jest ceremonia otwar-
cia oczu obrazom, która 
zawsze odbywa się przy 
okazji naszych wystaw 
w Yamadera, bo Yama-
dera to zespół świątyń 
buddyjskich, miejsce piel-
grzymek z całej Japonii, 
dlatego taka ceremonia 
tu jest możliwa. Otwarcie 
oczu, to ceremonia, która 
powoduje, że obraz staje 
się obiektem sakralnym. 
Gdy obiekt tego typu ule-
gnie zniszczeniu np. pod-
czas trzęsienia nie wolno 
go zwyczajnie wyrzucić, 
trzeba go przedtem spa-
lić poddawszy uprzed-
nio ceremonii zamknięcia 
oczu....
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Powyższy tytuł to plagiat, ale okolicznością 
łagodzącą jest fakt, że popełniłem to na moim 
własnym dziele. Tak zatytułowana była grafi-
ka wystawiona w Arsenale w ramach wystawy 
zorganizowanej w 2011 roku z okazji 100-le-
cia ZPAP. No więc po co – zapyta niejeden czy-
telnik – używać takiego samego tytułu. Już 
wyjaśniam, a powodów jest kilka. 

Po pierwsze; integralną częścią mojego 
rysunku był odręczny tekst, który pierwot-
nie miał dotyczyć różnych australijskich cie-
kawostek, ale ledwie zacząłem ten pomysł 
realizować dowiedziałem się o śmierci Geta 
Stankiewicza i cała koncepcja tej pracy ule-
gła radykalnej zmianie. Kto widział ten wie, 
że słowem i formą była poświęcona Geciowi 
– wielkiemu artyście i mojemu zmarłemu ko-
ledze. Tak się złożyło, że do do aktualnego nu-
meru Informatora też miałem zamiar napisać 
o czymś zupełnie innym i miałem już na wy-
brany temat sporo przygotowanych notatek. 
Jednak podczas tegorocznego pobytu w Pol-
sce, już od połowy maja, stwierdziłem, że jest 
wiele ważniejszych spraw do poruszenia. 

Po drugie; od ponad piętnastu lat krążę po-
między Polską, moją Ojczyzną a Australią, moim 
drugim domem. Sytuacja taka ma wiele zalet, 
ponieważ często widzę niektóre polskie spra-
wy i problemy z pewnego dystansu. Poza tym 
od wielu lat moje „podwójne życie” mogłem so-
bie ułożyć tak, że każdego roku w połowie maja 
przenoszę się na inną półkulę, „zaliczam” część 
wiosny, całe lato i połowę jesieni, tak aby w porę 
uciec przed zimą i odwrócić całą sytuację po-
nownie. W efekcie pora zimowa, za którą nie 
przepadam, wypadła z mojego kalendarza.

Niedawno jeden z moich starych znajo-
mych zapytał mnie dość obcesowo, czy czu-
ję się jeszcze patriotą polskim, czy już bardziej 
australijskim. To dość dziwne pytanie przypo-
mniało mi słynne „A kogo bardziej kochasz, 
mamusię czy tatusia?” więc odpowiedziałem: 
„Wiesz co; ja myślę, że jestem takim letnim 
patriotą. Pod koniec pobytu w Polsce zaczy-
nam tęsknić za Australią, a jak jestem w le-
cie w Australii to...” „Nie wykręcaj się” przerwał 
mi kolega i naciskał dalej: „Wiem, że masz też 
obywatelstwo australijskie, więc powiedz 
komu kibicujesz, na przykład w czasie meczu 
piłkarskiego, Polsce czy Australii?” Spuśćmy 
zasłonę milczenia na dalszy ciąg tej śmiesz-
nej dyskusji, po której kolega odszedł obra-
żony. Jednak rozmowa ta uzmysłowiła mi, że 
chyba rzeczywiście jestem „letnim patriotą” 
i to w podwójnym znaczeniu, związanym nie 
tylko z okresem pobytu Tu i Tam, ale także 
w kwestii temperatury mojego patriotyzmu. 
Na pewno nie jestem „gorącym” patriotą, czyli 
Prawdziwym Patriotą, w znaczeniu jaki nada-
je temu określeniu nasza polska, wojownicza 
Prawica.

Zostawmy jednak te retoryczne rozważa-
nia, bo jestem przede wszystkim kibicem Wro-
cławia i fanem tego miasta, w którym, przed 
wyjazdem do Australii, przeżyłem 53 lata. 
Pierwszą gwiazdkową choinkę w powojen-
nej, wolnej już Polsce, podziwiałem w naszym 
wrocławskim domu już w roku 1945. Przepra-
szam Koleżanki i Kolegów za ten trochę przy-
długi wstęp, ale chciałem przygotować grunt 
przed omówieniem problemu, który od paru 
miesięcy zaczyna mi doskwierać. 

Nasz specjalny wysłannik na Antypody donosi

NOTATKI Z POZYCJI ODWRÓCONEGO

Od roku 2011 wiadomo, że „moje miasto” 
Wrocław dostąpiło zaszczytu bycia Europej-
ską Stolicą Kultury w 2016 roku, co wiąże się 
też oczywiście z bardzo trudnym zadaniem do 
wykonania. Termin zbliża się milowymi kro-
kami i za chwilę może już być za późno, żeby 
sprostać temu wyzwaniu i wykorzystać szansę 
wpisania się na stałe w historię kultury miej-
skiej, szansę która się zapewne więcej nie po-
wtórzy. Niestety różne „zaszłości” i sposób 
działania w przygotowaniach do tego waż-
nego wydarzenia nie napawają optymizmem. 
Szansa dla miasta może się zamienić w klę-
skę i to nie klęskę urodzaju bynajmniej, ale 
powódź zgranych już „iwentów” popkulturo-
wych. Prawie miesiąc temu w tygodniku Po-
lityka ukazał się artykuł „Stolica nie zachwyca” 
autorstwa Piotra Sarzyńskiego, krytyka sztuki. 
Nie zawsze się z nim zgadzam (vide moje tek-
sty w Informatorze nr 39 „Komu bije dzwon” 
i „Jak zrobić karierę w Nowym Jorku ). Tym ra-
zem jednak Sarzyński ma sporo racji, a jego 
uwagi pokrywają się z opiniami z innych źró-
deł. 

Jak to często w Polsce bywa zaczęło się od 
rozgrywek personalnych. Z niewiadomych po-
wodów szybko podziękowano za współpracę 
prof. Adamowi Chmielewskiemu, głównemu 
konstruktorowi zwycięskiej aplikacji. Podob-
no z tego powodu organizatorzy ESK stracili 
już 40 tysięcy euro przyrzeczonych przez Unię 
Europejską. Następca Chmielewskiego, Krzysz-
tof Czyżewski już w kwietniu 2013 r. zrezy-
gnował z funkcji dyrektora ds. artystycznych, 
ale przez całą kadencję nie zdążył sformuło-
wać klarownego programu działania, poświę-
cając przeważnie czas na wizytowanie stolic 
państw europejskich. Czyżby w poszukiwa-
niu natchnienia? Po rezygnacji pozostał jesz-
cze jako jeden z kuratorów, ale parę miesięcy 
temu odszedł i z tej funkcji. Podobno plano-

wał zorganizowanie w ramach ESK wystawy 
prac Jerzego Dudy-Gracza, co osobiście uwa-
żam za pomysł niefortunny i niemający nic 
wspólnego z promowaniem Wrocławia. 

Wkrótce potem, zamiast artystycznie jed-
norodnej wizji, zdecydowano się na roz-
dzielenie kompetencji między dziewięciu 
kuratorów. Poszatkowano więc całość na lite-
raturę, muzykę i operę, sztuki wizualne, film, 
teatr, architekturę itd. Przy takim rozprosze-
niu odpowiedzialności zabrakło niestety jed-
nego kompetentnego szefa, który ogarniałby 
całość. Nie dość na tym. Żeby jeszcze bar-
dziej rozwodnić kompetencje dodano spe-
cjalnego kuratora, który ma się zająć tym co 
władza i publiczność telewizyjna lubią najbar-
dziej: efekciarskimi igrzyskami. Ma być weso-
ło i z rozmachem. Festyny, gwiazdy, fajerwerki 
i inne masowe imprezy, które robi się zawsze 
i wszędzie przy różnego rodzaju okazjach. Tu 
trzeba dodać, że przedstawiciele Unii Europej-
skiej już dwukrotnie wizytowali Wrocław i wy-
rażali zdziwienie, że zwycięska aplikacja prof. 
Adama Chmielewskiego nie jest realizowana. 
Pytanie „dlaczego?” pozostaje bez odpowiedzi. 

Z racji mojej profesji jestem oczywiście 
najbardziej zainteresowany przygotowania-
mi do wydarzeń z dziedziny sztuki wizualnej. 
Podobno planowano wystawy światowej kla-
sy artystów, ale „przymiarki”, które już zorgani-
zowano nie były niestety najwyższego lotu. Na 
otwartej w ubiegłym roku „Rodzinie Bruegh-
lów”, zabrakło choćby jednej pracy Pietera Bru-
egla Starszego – najlepszego artysty z rodu. 
W tym roku pokazano zaś wystawę prac Goi, 
Picassa i Dalego, na której zamiast większości 
oryginałów pojawiły się reprodukcje.

Dość kontrowersyjnym pomysłem był za-
kup kolekcji fotografii Marilyn Monroe z oczy-
wistą intencją zrobienia z tego kolejnej atrakcji 
na ESK. Miasto lekką ręką przeznaczyło na to 
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dużym uznaniem publiczności, która miała 
możliwość podziwiania pięknych i realnych 
przykładów sztuki wizualnej, a prąd służył tyl-
ko do zapewnienia dobrego światła dla ekspo-
natów. Od tego czasu impreza inaugurowana 
jest każdego roku w październiku i jej najbliż-
sza edycja rozpocznie się już 13 października 
tego roku, tradycyjnie w Sali Sesyjnej, która 
mieści się na piętrze, nad wejściem głównym 
do dworca. W wystawie weźmie udział szes-
nastu artystów, w tym dwunastu z zagrani-
cy. Po zakończeniu ekspozycji wystawa ruszy 
w podróż i będzie dostępna w Łodzi, a potem 
wróci do naszego regionu i zagości w Jeleniej 
Górze. Przewidziany jest cały szereg wydarzeń 
w ramach Festiwalu, ale nie sposób ich wszyst-
kich wymienić w tym tekście. Dodam tylko, że 
w tym roku wystawy towarzyszące festiwalowi 
rozpoczną się już od 6 października.

Przyznam, że dziwi mnie bierna postawa 
Urzędu Marszałkowskiego naszego wojewódz-
twa wobec projektu, który jest profesjonalnie 
przygotowaną promocją nie tylko Wrocławia, 
ale też całego regionu. Warto przypomnieć, że 

12,5 mln zł (zakup kolekcji i jej ekspozycja), ale 
okazało się, że nikt nie pomyślał o prawach do 
wizerunku. W związku z tym nie będzie moż-
na zarabiać na sprzedaży różnych gadżetów 
co, chociaż w części, zwróciłoby poniesione 
koszty. Przypomina to trochę fragment znanej 
piosenki Wojciecha Młynarskiego: „ Co by tu 
jeszcze spieprzyć panowie, co by tu jeszcze...?

Władze miasta i cały rozkawałkowany ko-
mitet organizacyjny czynią wrażenie jakby nie 
wiedziały, że ogromne zasoby umożliwiające 
zrobienie znakomitej wystawy sztuki wizualnej 
mamy na miejscu, we Wrocławiu. Miasto z oka-
zji ESK powinno promować przede wszystkim 
swoje osiągnięcia oraz ludzi kultury związa-
nych z Wrocławiem i działających twórczo tu-
taj, w Polsce i na świecie. W przeciwieństwie 
do kuriozalnego pomysłu wystawy prac Du-
dy-Gracza należało pomyśleć o wystawach 
wybitnych wrocławskich artystów znanych 
nie tylko w Polsce. Wielu z nich, jak Jan Saw-
ka, Eugeniusz Get Stankiewicz czy Zbigniew 
Paluszak od paru lat już nie żyje i niestety nie 
doczekało się jeszcze pokazu całego swojego 
bogatego dorob-
ku. Teraz byłaby to 
dobra okazja, ale 
cóż; wyciągnięty 
niedawno z kape-
lusza jeszcze jeden 
„generalny” komi-
sarz Pan Jarosław 
Fret wyznał szcze-
rze, że w sztuce wi-
zualnej interesuje 
go tylko ta w za-
pisie elektronicz-
nym, czyli „sztuka 
na prąd”, jak to traf-
nie nazwał kiedyś 
Piotr Wieczorek. To 

już przerabialiśmy przy okazji cyklicznej wro-
cławskiej wystawy imienia Eugeniusza Gep-
perta „Co robi malarz”. I wystarczy! 

Swoją drogą zastępy komisarzy rosną 
w rekordowym tempie i jak tak dalej pójdzie 
to w roku 2016 będą oni mogli „robić za tłum” 
na wymyślonych przez siebie imprezach.

Jako artysta plastyk cieszę, że projekt Play 
with Glass – European Glass Festival in Wro-
cław został przyjęto do realizacji i przyznano 
na ten cel spory budżet, ale mimo poparcia 
Wydziału Kultury Gminy Wrocław na razie nie-
stety tylko na papierze... Autorami projektu są: 
Anita Bialic, Galeria BB i prof. Kazimierz Paw-
lak, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 

Jak wiem Związek Polskich Artystów Pla-
styków – Okręg Wrocławski udziela całkowi-
tego poparcia temu projektowi, który zresztą 
żyje już od pewnego czasu własnym życiem. 
Już 15 października 2012, w przepięknej Sali 
Sesyjnej niedawno odnowionego dworca 
PKP, Wrocław Główny zorganizowano ekspo-
zycję szkła artystycznego, w ramach pierw-
szej edycji festiwalu. Pokaz cieszył się bardzo 

Europejski 
Festiwal Szkła 
Wrocław 2013

Dolny Śląsk posiada bogatą szklarską tradycję. 
Huty szkła działały tutaj już w średniowieczu, 
a we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych 
już w 1946 roku powstał jedyny w Polsce Wy-
dział Ceramiki i Szkła!

Przypominam więc uprzejmie naszym Sza-
nownym Władzom, miejskim i wojewódzkim, 
oraz Komitetowi Organizacyjnemu ESK 2016 
stare a jakże aktualne powiedzenie; „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co 
posiadacie”. Przytoczony powyżej projekt Euro-
pejskiego Festiwalu Szkła Play with Glass stawiam 
przed Wami, „in gremio”, jako przykład godny na-
śladowania, który może być perłą w koronie in-
nych działań równie dobrze przygotowanych 
i promujących nasz wrocławski dorobek w dzie-
dzinie Kultury i Sztuki. Jestem pewien, że oprócz 
hucznych igrzysk i fajerwerków olbrzymia część 
publiczności potrzebuje przeżyć estetycznych 
z najwyższej półki. I tak trzymać!

A więc do dzieła Organizatorzy! Życzę po-
wodzenia!

Grzegorz Koterski
Wrocław – Adelajda – Wrocław

Nasz specjalny wysłannik na Antypody donosi NOTATKI Z POZYCJI ODWRÓCONEGO
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stała się Sztuka Poczty. Wyprzedzała ona 
w symboliczny sposób Internet, tworząc świa-
tową sieć  komunikacji artystycznej, a stwo-
rzyła dla mnie również grunt do realizacji 
(sformułowanej w 1979 roku) kolejnej idei – 
Sztuki Podróży obejmującej Polskę, następnie 
zaś świat. 

W latach 70. XX wieku realizowałem wiele 
podróży o charakterze metafizycznym, które  
stały się sposobem rysowania: niematerialne li-
nie jako ślady spotkań z ludźmi realizowanych 
dzięki przepływom energii metafizyczno-tele-
patycznych zamienione zostają w wizualiza-
cje w pracach graficznych, rysunkowych czy 
performance’ach multimedialnych. Podró-
że te, odbywane w trakcie medytacji, budzi-
ły spore kontrowersje, ale dla mnie stały się 
znaczące także dlatego, że przygotowywa-
ły grunt do podróży fizycznych podjętych po 
1979 roku. Te z kolei wpłynęły na kształt wcze-
śniejszych przedsięwzięć, np. realizowanego 
od roku 1971 performance’u Sztuka Chleba – 
Sztuka Pizzy – Sztuka Jedzenia. Kontekst po-
dróży – od tradycji europejskich,  azjatyckich 
poprzez środkowoamerykańskie – w znaczący 
sposób modyfikował realizacje tego działania.  
Ten rodzaj wzajemnych oddziaływań moich 
przedsięwzięć można rozciągnąć także na póź-
niejszą aktywność, pozostającą poza sferą za-
interesowania tego szkicu.

Jednak już przedstawione fakty pozwala-
ją stwierdzić, że moja twórczość i życie spla-
tają się jako manifestacje  kreatywnej postawy 
wynikającej ze skupienia energii na kwestiach 
filozoficznych i duchowych (szczególnie na 
doświadczeniu reinkarnacji) i wyborze zarów-
no bardzo indywidualnej drogi życia, jak i dro-
gi artystycznej. 

Wybrane myśli-w kontekście koncepcji sztu-
ki i życia rozumianego jako sztuka 1969- 2014.

Andrzej Dudek-Dürer 

Andrzej Dudek-Dürer 
Medytacja w Chong-Ju,1997

performance podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki
Sympozjum – Nine Dragon Heads w Chong-Ju

Korea Południowa 
foto. G. Borowik

WYBÓR Z LAT 1969- 2014

Specyfika mojego działania twórczego 
w końcu lat sześćdziesiątych i na początku 
lat siedemdziesiątych  XX wieku  spotykała się 
często ze sceptyczną reakcją czy wręcz odrzu-
ceniem ze strony krytyków, szefów galerii i ko-
legów-artystów. Integracja wielu sposobów 
ekspresji (eksperymenty formalne, różnorod-
ność wykorzystywanych mediów – fotogra-
fii, grafiki, malarstwa, rysunku, rzeźby, wideo, 
instalacji, performance’u, muzyki itd.) oraz 
synkretyzm w sferze duchowej wydawały 
się trudne do zaakceptowania. Jednak moja 
idea performance’u, w którym artysta staje 
się Żywą Rzeźbą, ustanawiająca też bardziej 
szczegółowe sfery działania, jak Sztuka Butów, 
Sztuka Spodni itd., ma czytelne zakotwiczenie: 
wyrosła ona z negacji wybujałej filozofii mate-
rializmu, której przeciwstawiła postawę anty-
konsumpcjonistyczną. Wyrazistym symbolem 
tej postawy stały się buty pokazywane w wie-
lu miejscach świata, podlegające regularnym 
rekonstrukcjom w czasie i ulegające nieustan-
nej transformacji, które zyskały w ten sposób 
odmienny sens niż dowolne inne buty. 

Interesująca mnie sztuka – jako perfor-
mance będąca jedną z niewielu sztuk efe-
merycznych – stanowi formę komunikacji, 
w której każdy człowiek potencjalnie może stać 
się odbiorcą twórczości, oraz jest formą komu-
nikowania, które może odbywać się na różnych 
poziomach – za najszerszy z nich w moim przy-
padku uznać trzeba zakres „Andrzej Dudek-
-Dürer jako Żywa Rzeźba”. Powstające w tym 
obszarze relacje wprowadzają często zaska-
kujące wątki: zdarza się, że człowiek obcujący 
z tą formą komunikatu dopiero po wielu latach 
uzmysławia sobie obecność kontekstu sztuki, 
ponieważ działania w przestrzeniach szeroko 
rozumianych „miejsc sztuki” nie są kierowane 

wyłącznie do odbiorcy przygotowanego do 
kontaktu ze sztuką współczesną, posiadającego 
świadomość różnych jej kontekstów. Dodatko-
wo oddziaływanie poprzez media: prasę, radio, 
telewizję, Internet, płyty, kasety poszerza krąg 
odbiorców tej wielowątkowej twórczości, cza-
sami docierających tylko do wybranych obsza-
rów (np. tylko do muzyki).

Chciałbym też podkreślić poszerzenie 
przeze mnie zakresu środków komunikacji. Po-
wszechnie to język  werbalny uznawany jest 
za najbardziej uniwersalny sposób komuni-
kowania się ludzi; mniej uniwersalne wyda-
ją się języki muzyki czy sztuk wizualnych. Tym 
środkom w pewnym sensie przeciwstawiam 
– jako, moim zdaniem, bardziej uniwersalną 
– a w pewnym sensie wpisuję w ich ogólną 
sieć komunikację metafizyczno-telepatyczną. 
W rocznicę urodzin Albrechta Dürera – z wie-
lu względów dla mnie istotnego, ale przede 
wszystkim z tego traumatycznego powodu, że 
po tragicznej śmierci ojca w 1969 roku w mo-
jej świadomości ujawnia się poczucie reinkar-
nacji we mnie tego artysty – 21 maja 1981 roku 
zrealizowałem jeden z takich projektów meta-
fizyczno-telepatycznych, zapraszając do niego 
dziesięciu artystów z całego świata i kreując 
z nimi performance o charakterze komunika-
cji metafizyczno-telepatycznej (pozostawałem 
wtedy fizycznie we Wrocławiu, gdy inni podjęli 
swoją aktywność tego rodzaju w USA, Wielkiej 
Brytanii, Japonii i innych krajach). W trakcie 
moich  prezentacji, performance’ów, instala-
cji czy wystaw staram się też oddziaływać na 
widza różnymi bodźcami: słowami, zapacha-
mi, barwami, dźwiękami, ale i energiami me-
tafizyczno-telepatycznymi, generującymi 
w odbiorcach szczególne stany, pozwalające 
odbierać i przekazywać specyficzne energie.

Istotnym  alternatywnym sposobem komu-
nikacji w połowie lat siedemdziesiątych XX w.    

SZKIC KONCEPCJI SZTUKI I ŻYCIA ROZUMIANEGO JAKO SZTUKA  
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STEFAN SOKOŁOWSKI urodził się 27 lute-
go 1905 roku w Kielcach. Zmarł 28 listopada 
w 1982 roku we Wrocławiu. Studia artystycz-
ne ukończył w 1929 roku w Instytucie Sztuk 
Plastycznych w Krakowie. Aktywny już od 
czasu studiów  pracował też jako projektant 
grafik w Poznaniu. Z pobytów w Zakopa-
nem i w rodzinnych Kielcach zgromadził po-
ważny dorobek, ale wojna przerwała dobrze 
rozpoczynającą się karierę. Walczył z Niem-
cami w szeregach Armii Krajowej. Po wojnie 
w Kielcach tworzy zalążek organizacji Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków i aktywność 
społeczna będzie jego powołaniem właści-
wie do końca życia.  W 1946 roku przyjechał 
z rodziną do Wrocławia. Tutaj Od 1947 roku 
uczestniczył w wystawach i działał we wła-
dzach ZPAP. W 1974 roku inicjuje i organizuje 
Ogólnopolskie plenery malarstwa akwarelo-
wego, był sześciokrotnie ich komisarzem ar-
tystycznym. Organizatorem i komisarzem 
artystycznym trzech Ogólnopolskich Wystaw 
Malarstwa Akwarelowego we Wrocławiu.

Sokołowski doskonale rozumiał wartość, 
jaką sama technika akwareli świadomie upra-
wiana, wnosi do rozwoju świadomości este-
tycznej i samych malarzy i odbiorców.

Mówił, że Jeśli zrezygnuje się z „przypad-
kowych“ plam - nie będzie dialogu z tworzy-
wem, ale traktowanie go instrumentalnie.  
Jest to zastanawiająca uwaga. Malarz wska-
zuje, jakby mimochodem, na wartość ma-
larskiej akcji, której regułom, pewnej 
szczególnej zjawiskowości, autor dzieła służy 
w kolejnych stadiach rozwoju, a nie nagina 
do z góry założonego schematu, nie używa 
tylko jako narzędzia do innych jakby nad-
rzędnych celów.  

     Sokołowski, wnikliwy obserwator natury 
i architektury znajdował wiele radości w per-
fekcyjnym odtworzaniu uroków krajobrazu. 

Umieszczał swoją pracę w ciągu tradycji  pol-
skich motywów - drzew puszcz i borów, gór 
i góralskich sadyb, drewnianych kościółków 
i cerkiewek, scen rodzajowych świata polskiej 
wsi, które odeszły do historii.  Sprzyjały temu 
wędrówki malarza od studiów w Krakowie, 
pomieszkiwania w Zakopanem, na wsi pod 
Kielcami, w Kielcach, w Poznaniu i we Wro-
cławiu, wędrówki malarskie po Dolnym Ślą-
sku i organizowane tutaj plenery.  Motywy 
miejskie, architektoniczne, atrakcyjne dla oka 
wyczulonego na piękno proporcji ,zajmowa-
ły jednak drugie miejsce w jego malarstwie, 
jednakże Wrocław zawdzięcza mu żywe ujęcia 
swoich urokliwych zaułków i reprezentacyj-
nych ulic Starego Miasta.

Malarstwo Sokołowskiego spokojne i re-
fleksyjne uprawiane w technice olejnej, 
w gwaszach i temperze swoją pełnię klasy 
formalnej uzyskało jednak w akwareli. Akwa-
rela jest malarstwem niepowtarzalnym. Aby 
ją stworzyć muszę znaleźć środki plastyczne 
odpowiadające mojej psychice. Namalowa-
ny obraz, choć ma żyć sam dla siebie, będzie 
do mnie podobny, przeniknięty moją osobo-
wością. To osobne życie obrazu, tak ważne dla 
„estetycznej etyki“ modernizmu jest mu tak 
samo bliskie jak Strzemińskiemu (Obraz jest 
znakiem samego siebie), wprawdzie nie da 
się porównywać ze sobą dorobku tych dwóch 
malarzy, ale warto zwrócić uwagę na pewnien 
poziom kultury i świadomości estetycznej 
jaką podzielali, nie tylko oni, ale wielu z ich 
pokolenia. Gdy zabiegano tak bardzo o jakiś 
rys wyróżniający indywiduum, oświadczenie 
Sokołowskiego było także bliskie znanej fra-
zie Pabla Picassa: Zmierzajcie do doskonało-
ści. Po błędach zawsze was poznają.

Należy pamiętać, że malarstwo akwarelo-
we bywało w latach powojennych nieco za-
pomniane. Inicjatywa Sokołowskiego służyła 

STEFAN SOKOŁOWSKI MALARZ W DIALOGU 
Z TWORZYWEM I Z ODBIORCĄ

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
VIVID GALLERY ARCHITEKTURA & SZTUKA

Vivid gallery architektura & sztuka jest 
miejscem, w którym prezentacja i sprzedaż 
dzieł sztuki współczesnej łączy się z usługami 
projektowania i aranżacji wnętrz. Spotkanie 
obu dziedzin wynika z naszego wykształcenia 
– Joanna Woziwodzka jest architektem i od kil-
kunastu lat prowadzi biuro projektowe, Anna 
Kubów - absolwentką historii sztuki. Wspólna 
pasja - sztuka i przekonanie, że obecność ory-
ginalnych, artystycznych prac we wnętrzach 
jest istotnym elementem ich wystroju zaowo-
cowały stworzeniem Vivid gallery.

Galeria istnieje od lutego 2014 r. Jej propo-
zycja to starannie przygotowany wybór prac 
obejmujący malarstwo współczesne, grafikę, 
fotografię, ceramikę i rzeźbę. Z galerią współ-
pracują między innymi: Małgorzata Jojnowicz, 
Joanna Stoga, Andrzej Rutyna, Edyta Duduś, 
Igor Morski, Jerzy Treit. W czerwcu 2014 r. 
twórczość ostatniego z wymienionych arty-
stów zaprezentowana została na wystawie pt. 
„Podróże w głąb malarstwa”.

Połączenie galerii sztuki i pracowni archi-
tektonicznej ma na co dzień praktyczny wy-
miar. Projektując domy robimy w nich miejsce 
dla sztuki, która w przyszłości tam zawita. 
Wybierając dzieła sztuki wyobrażamy sobie 
wnętrza, w których będą prezentowane. Pie-
lęgnując ten nierozerwalny, funkcjonujący 
od wieków związek architektury i sztuki skra-
camy dystans między dziełami sztuki współ-
czesnej a jej odbiorcami. Ważne, że dystans 
ten zmniejsza się zarówno w wymiarze do-
słownym, fizycznym, jak i mentalnym. Z jed-
nej strony oferujemy klientom kompleksowe 
projekty, w których uwzględniony jest dobór 
i wyeksponowanie dzieł sztuki w pomiesz-

czeniach. Z drugiej – „odczarowujemy” sztu-
kę współczesną. Mamy pewność, że kontakt ze 
sztuką może dawać satysfakcję publice szer-
szej niż garstka wybrańców oraz że o sztuce 
można i warto rozmawiać nie będąc „znawcą”. 
Przeświadczenie, że dzieła sztuki „mówią” języ-
kiem, który nie musi być hermetyczny wyraża 
się także w działaniach, które przy okazji reali-
zujemy. Jest to między innymi cotygodniowy 
newsletter „Obrazy czwartkowe” popularyzu-
jący sztukę współczesną oraz warsztaty dla 
dzieci, które niebawem się rozpoczną. Nie do 
przecenienia jest także bezpośrednia atmosfe-
ra w Vivid gallery, która ośmiela i zachęca do 
obcowania z prezentowanymi w niej dzieła-
mi sztuki.

 Tak oto w czasach, w których każda więk-
sza powierzchnia handlowa nosi miano galerii 
otworzyłyśmy towarzyszący pracowni projek-
towej „sklep ze sztuką” – miejsce, w którym 
dzieła można oglądać, można też kupić. To do-
bry sposób na zaproszenie sztuki do swojego 
wnętrza.

Serdecznie zapraszamy!
Joanna Woziwodzka i Anna Kubów

Kontakt:
Vivid gallery
architektura & sztuka
Galeria Wnętrz Domar
ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław
tel. 697 073 912
www.vividgallery.pl
e-mail galeria@vividgallery.pl
https://www.facebook.com/vividgallerywroclaw
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przede wszystkim odnalezieniu się i spotkaniu 
malarzy akwarelistów i poprzez plenery, wy-
stawy odnowienia tej subtelnej techniki ma-
larskiej. Sokołowski poświęcił tej idei kilka lat 
swego życia i doprowadził do ożywienia wy-
miany doswiadczeń, jak i do wzbogacenia ma-
larskiej oferty w malarstwie polskim.

Przed czterdziestu laty Stefan Sokołowski 
wystąpił z ważną inicjatywą zorganizowania 
Ogólnopolskich 

Ple nerów Malarstwa 
Akwarelowego i w tym 
samym roku taki plener, 
jako komisarz artystycz-
ny, poprowadził w Woj-
cieszowie w powiecie 
Złotoryjskim na Dolnym 
Śląsku. We wrześniu 
1974 roku  w plenerze 
uczestniczyło jedena-
stu malarzy z Krakowa 
i Wrocławia. W następ-
nych edycjach plenero-
wych uczestniczyli ma-
larze ze wszystkich pol-
skich ośrodków.  Z prac 
ofiarowanych przez ar-
tystów powstała Woj-
cieszowska Galeria Ma-
larstwa Akwarelowego 
w sali Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, zasila-
na kolejnymi nabytkami 
z dorocznych spotkań 
akwarelistów.

Po czterdziestu la-
tach od tamtych wyda-
rzeń przypominam syl-
wetkę animatora tego 
ruchu artystycznego 
i znakomitego akware-

listy malarza. To przypomnienie jego działal-
ności i twórczości jest dzisiaj jaknajbardziej 
celowe. Znaleźliśmy się bowiem w sytuacji 
gdy więcej uwagi skupia plastyczna wytwór-
czość wspierająca się mocnymi efektami tech-
nicznymi, wymiarami dzieł i szokującymi mo-
tywami.  Malarstwo akwarelowe jakby usuwa 
się w cień, co zubaża kulturę plastyczną także  
we wrocławskim ośrodku, który w tej właśnie 

Ul. Wita Stwosza, akwarela, 1947

dziedzinie odnotowywał już poważne osią-
gnięcia (np. Andrzej Bień, Zbigniew Paluszak). 
Akwarela, z całym wyposażeniem jej technik 
stylistyk i metod, ustępuje miejsca również 
w kształceniu malarzy prostszym w uprawie 
środkom.

W 1988 roku we wrocławskim BWA zor-
ganizowano pośmiertną wystawę prac Stefa-
na Sokołowskiego. Andrzej Bień w katalogu 
wystawy tak opisał zamierzenia Sokołowskie-
go:  To do czego doprowadził Stefan Soko-
łowski (organizacja plenerów, ogólnopolskich 
wystaw z nagrodami) było sytuacją sprzyja-
jąca zainteresowaniu i popularyzacji tej trud-
nej, subtelnej zarazem dziedziny malarstwa. 
Zamierzenia, jakie chciał zrealizować, to m.in. 
powożniejsze zainteresowanie krytyków sztu-
ki akwarelą i doprowadzenie do konfrontacji 
teoretyków i praktyków tej dyscypliny. Obie 
strony na tym by zyskały. Inne zamierzenia - to 
zainteresowanie muzeów współczesną akwa-
relą, a jeszcze inne to pozyskanie dla niej mło-
dych talentów. Wreszcie tak ważna sprawa, jak 
nawiązanie kontaktów z akwarelistami z in-
nych krajów.  (...) Do tego Kolega Stefan dążył.

Wypada po wielu latach stwierdzić, że jest 
to program wciąż aktualny.

Zbigniew Makarewicz, czerwiec 2014

Zarząd Okręgu 
ze smutkiem zawiadamia, 
że zmarli nasi Koledzy 

IRENA LENARTOWICZ-WILL
JERZY JANOWICZ



32 33

Niedaleko od wrocławskiego Rynku mieści 
się uliczka Jatki, dobrze znana nam, artystom 
wrocławskim. Znajdujące się przy niej galerie 
sztuki oferują dzieła wrocławskich artystów i 
nie tylko. Tworzą artystyczny klimat, podob-
ny do takich zakątków sztuki, jakie są w Pradze 
czy w Bremie. Dla przychodzących turystów, 
galerie stanowią nie lada atrakcję, a wyciecz-
ki dziecięce radośnie oblegają pomnik zwie-
rząt rzeźnych.

W przeszłości na Jatkach odbywały się róż-
ne wydarzenia dla mieszkańców Wrocławia, 
np. Utkane Jatki, Noc Świętojańska, Rzeźba na 
Jatkach, Podwyższona temperatura, Malowanie 
Jatek, Pieczyste czy doroczne Misteria Zadusz-
kowe ZPAP i szereg innych. Imprezy te organi-
zował Zarząd ZPAP. Jatki były miejscem żywym 
i atrakcyjnym. Niewiele z tych działań pozosta-

ło, często z braku środków finansowych, cza-
sem organizacyjnych.

Szkoda, że we wczesnych godzinach wie-
czornych galerie są zamykane, a spacerujący 
turyści nie znajdują tu innych atrakcji. Klub na 
Jatkach niewiele ma do zaoferowania, a już zu-
pełnie nic z dziedziny artystycznej. Wrocławia-
nie zaglądają tutaj rzadko.

Aby przybliżyć Jatki mieszkańcom, wro-
cławskie artystki: Anna Gałuszka − absolwent-
ka Wydziału Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu; 
Agnieszka Tomaszewska − absolwentka ASP we 
Wrocławiu wzornictwo przemysłowe); Marty-
na Zaradkiewicz − absolwentka Akademii Pe-
dagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie; Instytut Edukacji Artystycznej − 
przedłożyły prezesowi ZPAP projekt warszta-
tów Artystyczne Jatki, czyli galeria otwarta dla 

ARTYSTYCZNE JATKI

wrocławian i ich rodzin. Przy wsparciu finanso-
wym związku warsztaty zostały zrealizowane 
w ramach Dni Wrocławia (czerwiec 2014). 

Odbywały się w dniach 20-21 czerwca 2014, 
w dwóch częściach tematycznych. W pierwszym 
dniu uczestnicy warsztatów tworzyli obrazy 
przy użyciu fragmentów reprodukcji wybitnych 
malarzy. W ten sposób powstały ich własne, in-
teresujące niepowtarzalne interpretacje, ukazu-
jące nowe znaczenia, a powstałe prace, podczas 
wernisażu były zestawione z oryginałami użyty-
mi w podczas warsztatów. Następnego dnia te-
matem działań było Poszukiwanie linii: 
• poszukiwanie linii w przestrzeni Jatek 

w formie zabawy 
• warsztaty z technik graficznych

Ponadto, sekrety collage codzienności, ob-
razy w szkle z różnych materiałów, Malowidła 
dla małych i dużych − różne plansze do zrobie-
nia sobie zdjęć. Wykonywanie własnoręcznie 
zaprojektowanych przez siebie plakietek.

Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem 
małych i dużych mieszkańców, mimo braku 
stosownej reklamy i nie najlepszej wówczas 
pogody.

Artystki chcą przywrócić temu miejscu jego 
artystyczno-społeczny wymiar. Mają nowe po-
mysły-projekty. Przy poparciu i współpracy 
z ZPAP mają nadzieję, że w najbliższym czasie 
będą realizowane ciekawe projekty a wydarze-
nie Artystyczne Jatki było tego przykładem.

Jolanta Kasińska
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W LISTOPADZIE 2013
– Broumov, Czechy
Maria Gostylla-Pachucka – tkaniny, 
akwarele

– Cafe Nożownicza. Pl, Wrocław
Katarzyna Szczyrbuła-Mazurczyk – 
„Interakcje”

W GRUDNIU
- Galeria POSTER BOX, ASP Wrocław
Jacek Ćwikła – Plakat 

– Galeria Linia, Uniwersytet 
Przyrodniczy, Wrocław
Marta Borgosz – „Wybieg”

W STYCZNIU 2014
– Miejska Biblioteka Publiczna, Bulwar 
Ikara, Wrocław
Maria Sajdok – „Człowiek i żywioł”, 
malarstwo 

– Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg
Maria Gostylla-Pachucka – „Poezja roślin”, 
tkanina, akwarele

– Galeria „Pod Plafonem”, Wrocław
Monika Worsztynowicz – „Demonice”, 
malarstwo

– Muzeum Narodowe, Wrocław
Eugeniusz Minciel – „Drzwi do malarstwa”

– Muzeum Miejskie, Pałac Królewski, 
Wrocław
Elżbieta Terlikowska – „Cicha obecność”

– Galeria Szkła i Ceramiki, BWA Wrocław
Małgorzata ET BER Warlikowska – „Mycie 
twarzy”

– Galeria Awangarda, BWA Wrocław
Małgorzata ET BER Warlikowska – „Jedząc 
Marilyn Monroe” 

WYSTAWY INDYWIDUALNE 
CZŁONKÓW ZPAP

W LUTYM
– Klub Muzyki i Literatury, Wrocław
Edward Kostka – malarstwo

– Galeria „Kuźnicza”, Wrocław
Łukasz Morawski – malarstwo

– Galeria „Neon”, Centrum Sztuk 
Użytkowych, Wrocław
Beata Mak-Sobota, Maciej Mack Kasperski 
– „(A) SYMETRIA”

W MARCU
– Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
Krzysztof Rozpondek – „BALAST – 
konfiguracje”

W KWIETNIU
– Osiedlowy Dom Kultury, Jelenia Góra
Piotr Tyszkowski – „5 obrazów”, malarstwo

– Muzeum Miejskie, Stary Ratusz, 
Wrocław
Kazimierz Jasiński-Szela – „Świat 
abstrakcji według Szeli”

– Muzeum Miejskie, Arsenał, Wrocław
Piotr Wieczorek – „Teatr scenografii Piotra 
Wieczorka”

– Muzeum Narodowe, Wrocław
Zdzisław Nitka

W MAJU
– Świątynia Artystów, Zawonia
Monika Worsztynowicz – malarstwo i stroje 
unikatowe

– Galeria Awangarda, BWA Wrocław
Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki – 
„Zbierane – wszystko i tak odbywa się 
w jednym miejscu”

– Państwowe Muzeum Archeologiczne, 
Warszawa
Maria Gostylla-Pachucka – „Groty 
Lascaux”

– Galeria „Pod Plafonem”, Wrocław
Edyta Purzycka – „Od bieli... do czerni, 
rysunek i kolaż”

– Klub „Pod Kolumnami”, Wrocław
Maria Sajdok – „Człowiek i żywioł – 
pędzlem i piórem”

W CZERWCU
– Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra
Krystyna Gay-Kutschenreiter – „Ogród 
tajemnic”, rzeźba ceramiczna

W LIPCU
– Galeria „Pod Plafonem”, Wrocław
Jadwiga Halicka – „Rysunek na krawędzi”

– Muzeum Miasta Gdyni
Zbigniew Horbowy – „Szkło”

W SIERPNIU
– Muzeum Powozów, Galowice
Jolanta Nikt – „Szept martwych natur”

WE WRZEŚNIU
– Obornicki Ośrodek Kultury
Bożena Czok – „Szklane pejzaże duszy”

– Galeria Skene, Jelenia Góra
Eugeniusz Józefowski – „Poruszające 
Ciało...”, fotografia 

Galeria „Domus”
ul. Jatki 7/8
W MAJU 2014
– Michalina Cieślikowska-Kulmatycka – 
malarstwo, rysunek, ilustracje

Galeria M Stare Jatki
ul. Jatki 9/10
W CZERWCU
– Monika Cichoń – „Piękno(ść)”, rysunek 
i malarstwo

WYSTAWY W NASZYCH 
GALERIACH

Wystawy pominięte w poprzednim 
Informatorze:

CZERWIEC 2013
– Galeria Sztuki i Rzemiosła GA-PA, 
Wrocław
Jerzy Kapłański – malarstwo 

– Parlament Europejski, Bruksela
Jerzy Kapłański – „Nie tylko martwe 
natury”

Galeria Sztuki Aktualnej/Igor Wójcik
ul. Jatki 12/13
W MAJU 2014
– „Ciągle młodzi entuzjaści niedojrzałych 
cytryn”

Galeria Krystyny Kowalskiej
ul. Jatki 12/15
W MAJU
– Anna Hübsch – „Prześwietlenie”

Galeria Tkacka NA JATKACH
ul. Jatki 19/23
W STYCZNIU
– „Transparent Boundaries” – Diana 
Harrison
W KWIETNIU
– „Na fali zdumień” – pamięci Jana Pawła II
W LIPCU
– Maria Gostylla-Pachucka – „Poezja 
roślin”, tkanina, akwarele

Galeria M Odwach
ul. Świdnicka 38a
W MAJU
– Kacper Bożek – grafika (Noc Muzeów)

Galeria SOCATO
pl. Solny 11
W LUTYM
– Karolina Jaklewicz – „Północ”, 
inauguracja działalności Galerii Sztuki
W MARCU
– Agnieszka Sandomierz, Monika Smyła – 
„3 years later...”
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