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Rok 2011 jest rokiem Wielkiego Jubileuszu 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego 
główne założenia i idee, a także zręby orga-
nizacyjne powstały w Krakowie w roku 1911, 
jeszcze pod zaborami. Po wielu przejściach, 
dwóch wojnach światowych, komunizmie 
i działalności podziemnej w okresie stanu 
wojennego możemy powiedzieć, że 
nasz związek z historią Polski 
i jej kulturą jest trwa-
ły i niekwestionowa-
ny. Dziś, w wolnym 
europejskim kra-
ju, mamy inne za-
grożenia, z którymi 
musimy się mierzyć.

Zarząd Okręgu 
Wrocławskiego ZPAP 
pragnie uczcić ten 
chwalebny i niezwy-
kły jak na historię pol-
skiej kultury jubileusz. 
Mają to w swych zamiarach także inne Okręgi 
Związku w całym kraju.

Zamierzamy przy tej okazji wrócić do nieco 
odsuniętej tradycji i zorganizować swoisty fe-
stiwal Związku, który nawiązałby do dawno nie 
organizowanych we Wrocławiu Wystaw Okrę-
gowych. 

Opracowaliśmy regulamin jubileuszowych 
wystaw, w których zamierzamy zaprezentować 

wszystkie dyscypliny sztuk plastycznych. Pla-
nujemy także wydać katalog prezentowanych 
na tej jubileuszowej wystawie dzieł.

Z podobnymi zamiarami noszą się też inne 
Okręgi, zatem nasza propozycja wpisuje się 
w swoisty krajowy Festiwal Stulecia ZPAP.

Przekazując Koleżankom i Kolegom re-
gulamin tej wiekowej prezentacji, któ-

rą określiliśmy wspólną 
nazwą „PO SETCE”, 
wiemy ile przed nami 
trudu i koniecznych 
uzgodnień z siłami 
zewnętrznymi. My-
ślimy też intensyw-
nie o niezbędnych 
dla tego dzieła walo-
rach finansowych – 
wszystko jedno jakiej 

barwy i rodzaju krusz-
cu, byle dużo i obficie. 

Będziemy żebrać, a jeśli 
macie pomysły na ich zdobycie, prosimy o sy-
gnał na zpap@infoserwis.wroc.pl lub osobistą 
wizytę. Darczyńców sowicie uhonorujemy.

Piotr Wieczorek
Prezes Zarządu Okręgu ZPAP we Wrocławiu

Komisarz generalny wystaw

STO LAT ZPAP
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REGULAMIN WYSTAW WROCŁAWSKICH „PO SETCE”

WSTĘP
Wystawy, o wspólnej nazwie „Po Setce”, są wro-
cławską częścią ogólnokrajowego Jubileuszu 
100-lecia Związku Polskich Artystów Plasty-
ków, który przypada na rok 2011. Zaplanowa-
ne są jako równoczesne, interdyscyplinarne 
prezentacje w galeriach i salach muzealnych 
Wrocławia.

ORGANIZATOR
Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów 
Plastyków we Wrocławiu przy współpracy 
z Muzeum Narodowym, Biurem Wystaw Arty-
stycznych i Muzeum Miejskim we Wrocławiu.
BIURO ORGANIZACYJNE
Zarząd Okręgu ZPAP – 50-111 Wrocław, 
ul. Jatki 1/2, tel. 71 341 72 88, fax: 71 78 73 640, 
e-mail: ZPAP@infoserwis.wroc.pl
Komisarz generalny, powołany przez Zarząd 
Okręgu ZPAP – Piotr Wieczorek
Kuratorami poszczególnych ekspozycji będą 
pracownicy bądź szefowie tych galerii sztuki, 
które staną się miejscami prezentacji całego, 
równoczesnego pokazu „Po Setce”.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikami jubileuszowych prezentacji 
mogą być tylko aktualni członkowie Związku 
Polskich Artystów Plastyków Okręgu Wrocław-
skiego. Zapraszamy do nich wszystkie nasze 
Koleżanki i Kolegów mających aktualne legity-
macje Związku.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie tego 
zamiaru do biura Zarządu Okręgu ZPAP na 
specjalnym druku zawierającym też kilka oczy-
wistych i potrzebnych dla planowanych wy-
dawnictw informacji.
Akces swego uczestnictwa prosimy składać 
do 30 kwietnia 2010 r. (termin nieprzekra-
czalny!) osobiście w biurze Związku na Jat-
kach w godz. 11.00 – 16.00.

Członkowie zza granicy kraju lub wojewódz-
twa mogą akces przesłać drogą elektroniczną 
lub pocztą.

MIEJSCA I TERMINY PREZENTACJI
Zamiarem Zarządu jest, by prezentacja dorob-
ku twórczego naszych członków była możliwie 
różnorodna i wszechstronna, a same wystawy 
stały się świętem plastyki naszego Okręgu.
Zamierzamy eksponować wystawy w kilku ga-
leriach Wrocławia.
1.  Muzeum Narodowe – „Artyści nieżyjący – 

członkowie ZPAP” ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego

 - Konserwatorzy – „Panorama Racławicka”
2.  Galerie BWA: 
 - Salon przy ul. Wita Stwosza
 - Salon „Design” przy ul. Świdnickiej
 - Salon „Ceramiki i Szkła” przy pl. Kościuszki
3.  Sale i dziedzińce Muzeum Miejskiego – 

„Arsenał”, ul. Cieszyńskiego 9
4.  Galerie działające pod patronatem ZPAP:
 - Galerie przy ul. Jatki
 - Galeria „Na Solnym”
 - Galeria M „Odwach” przy ul. Świdnickiej
5. Przewidujemy także akcje artystyczne 

w przestrzeni miejskiej.
Wszystkie wystawy planujemy poczynając 
od 16 maja 2011 r.

PRACE I ICH WYBÓR
Przedmiotem prezentacji wystaw jubileuszo-
wych „Po Setce” są dzieła plastyczne powstałe 
w dowolnych technikach i konwencjach arty-
stycznych. 
Z natury tych prezentacji wynika, że zgłoszo-
ne prace nie będą podlegały wstępnej ocenie. 
Pragnąc jednak zapewnić należyty poziom ar-
tystyczny, Zarząd proponuje Koleżankom i Ko-
legom pewne zasady w doborze zgłaszanych 
przez siebie prac: 
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JUbILEUSz 100-LECIA zWIązKU POLSKICH ARTYSTóW PLASTYKóW

- W przypadku członków ZPAP ze stażem do 10 
lat (2001 r.) – dzieła powstałe w ostatnich 3 la-
tach. (Nie mogą to być jednak prace studenc-
kie ani dyplomowe.);
- W przypadku pozostałych członków – dzieła 
powstałe w ostatnich 3 latach lub prace daw-
niejsze, zaproponowane przez samych twór-
ców jako te, które zdaniem autorów najlepiej 
ich reprezentują.
Zakładamy, że każdy uczestnik będzie mógł 
pokazać jedną pracę (miejsce!). Jednak w przy-
padkach szczególnych, np. dyptyk czy zestaw, 
kurator danej ekspozycji, mając na względzie 
jakość ekspozycji lub charakter miejsca, będzie 
miał możliwość odstąpienia od zasady jednej 
pracy.
Do wystawy można zgłaszać prace wcześniej 
pokazywane lub nagradzane.
Dzieła przewidziane do ekspozycji winny być 
oprawione lub przygotowane w taki sposób, 
by były gotowe do prezentacji w danej prze-
strzeni (galerii). W przypadkach koniecznych 
autor sam, w porozumieniu z kuratorem (sze-
fem galerii) winien dokonać montażu dzieła.
Odpowiedzialni za ekspozycje będą uzgod-
nieni z komisarzem generalnym kuratorzy lub 
szefowie poszczególnych galerii sztuki. Niektó-
rzy z nich współpracują od lat ze „swoimi” ar-
tystami, dlatego też będą oni mieli możliwość 
zaproszenia ich do swoich ekspozycji (w pierw-
szej kolejności).
Jest jednak duża grupa niezależnych twórców, 
którzy nie współpracują na stałe z żadną gale-
rią. Są także artyści, np. ceramicy, rzeźbiarze, in-
stalatorzy, których prace wymagają większych 
przestrzeni niż te, które mogą zaproponować 
wybrane galerie. Dla nich przewidujemy eks-
pozycję w dwóch salach (na parterze) i na dzie-
dzińcu wrocławskiego Arsenału.
Organizatorzy nie znając prac nie mogą prze-
widzieć ich różnorodności. Jednak nie chcemy 

pominąć żadnej propozycji i dlatego prosimy 
o ich wczesne zgłaszanie, tak by można było 
zaradzić ekspozycyjnym trudnościom.

KATALOGI
Z wystaw zamierzamy wydać zbiorczy kata-
log we wspólnej oprawie. Planujemy, by był 
on 4 częściowy, obejmujący eksponowane na 
wszystkich pokazach prace. Dołożymy starań, 
by był on na należytym poziomie, profesjonal-
ny i dwujęzyczny. Wszystkim uczestnikom wy-
staw organizatorzy zapewniają egzemplarz 
katalogu.
Jubileuszowi będzie towarzyszył także plakat 
i inne specjalne druki.

UWAGI ORGANIZACYJNE
Wystawy Jubileuszu ZPAP „Po Setce” to zada-
nie trudne i złożone organizacyjnie. Przyszłych 
uczestników prosimy o sprawną pomoc i życz-
liwość, na które bardzo liczymy.
Koledzy, którzy zadeklarują udział i wypełnią 
„Kartę akcesyjną” do 30 kwietnia 2010 r. będą 
proszeni później o dostarczenie do 31 paź-
dziernika 2010 r. „Karty uczestnictwa” prze-
słanej przez organizatorów.
Wystawy Jubileuszu ZPAP to nie tylko duże za-
danie organizacyjne, ale także finansowe.
Wiemy, że wszyscy to rozumiecie i zdajecie so-
bie sprawę jaka ściana przed nami. Dlatego też 
apelujemy: szukajcie sponsorów, którzy chcie-
liby pomóc w tym szczególnym zadaniu. Gwa-
rantujemy nagłośnienie ich dobrodziejstwa 
i uhonorowanie specjalną nagrodą ZPAP.
Ale Zarząd apeluje – przejmijcie się tym zada-
niem i wiekowym Jubileuszem naszego Związ-
ku i pomóżcie ile się da!

PS. Do wystawy zgłosiło się ponad 300 koleża-
nek i kolegów.
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NAGROdA ROKU 2009
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NOWE WŁAdzE zPAP

Władze Okręgu Wrocławskiego ZPAP 
wybrane na Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczo-Wyborczym 
w dniu 12.05.2010 r.

ZARZĄD OKRĘGU

Piotr Wieczorek – Prezes
Jerzy Janowicz – Wiceprezes
Witold Liszkowski – Skarbnik
Michalina Cieślikowska-Kulmatycka – Sekretarz
Krystyna Szczepaniak – Członek
Kazimierz Pawlak – Członek
Mariusz Mikołajek – Członek

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Jolanta Kasińska – Przewodnicząca
Ludmiła Schall-Cieślak – Członek
Zbigniew Kobylański – Członek

OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Ewa Granowska
Stanisław Wysocki
Piotr Błażejewski

Władze główne ZPAP wybrane 
na XXIII Walnym Zjeździe Delegatów 
ZPAP w Warszawie 
w dniach 26-28.03.2010 r.

ZARZĄD GŁÓWNY ZPAP

Jacek Kucaba – Prezes 
Ryszard Kowalewski – Wiceprezes
Elżbieta Zakrzewska – Wiceprezes
Katarzyna Juras – Skarbnik
Anna Teresa Suwała-Teperek – Sekretarz

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA ZPAP

Bożena Popławska – Przewodnicząca
Józef Pogwizd – Wiceprzewodniczący
Amadeusz Popek- Sekretarz
Gabriela Trynkler-Kwiatkowska – Członek
Edyta Rutkowska – Członek

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

Krzysztof Izdebski – Przewodniczący
Ryszard Stryjecki – Wiceprzewodniczący
Jan Stopczyński – Sekretarz
Małgorzata Przewłocka – Członek
Barbara Kamieńska – Członek
Włodzimierz Foltyński - Członek

Przedstawiamy Koleżankom i Kolegom składy nowych Zarządów ZPAP wybranych na najbliż-
szą kadencję.
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SPRAWOzdANIE  z  dzIAŁALNOŚCI OKRĘGU 

Czteroletnia, przedłużona kadencja władz 
ZO ZPAP wynika z przesunięcia o rok kadencji 
władz głównych naszego zrzeszenia, a zgodnie 
z niezmienionym jeszcze statutem dzisiejsze ze-
branie sprawozdawczo-wyborcze mogło się od-
być dopiero po odbyciu XXIII Walnego Zjazdu 
Delegatów ZPAP, który został przeprowadzony 
w dniach 26-28.03.2010 r. w Warszawie.

Uczestniczyło w nim 7 delegatów Okręgu 
Wrocławskiego, tj. kol. kol.:

1. Piotr Wieczorek
2. Grażyna Deryng
3. Jerzy Janowicz
4. Grażyna Jaskierska
5. Ewa Granowska
6. Ludmiła Schall-Cieślak
7. Małgorzata Kazimierczak
Koleżanki Ludmiła Schall-Cieślak i Małgorza-

ta Kazimierczak zastąpiły delegatów z pierwszej 
listy, gdyż kol. kol. Anna Kutera i Witold Liszkow-
ski nie mogli uczestniczyć w Zjeździe.

XXIII Walny Zjazd Związku na wniosek Za-
rządu Okręgu przyznał Złote Odznaki ZPAP 
dwojgu naszym kolegom: Wandzie Gołkowskiej 
i Jerzemu Janowiczowi. Gratulujemy!

Kol. Jerzy Janowicz, wybrany na poprzed-
nim Walnym Zjeździe w Łodzi do składu Ko-
misji Statutowej, pracował w niej intensywnie 
mając swój wkład w nową, poprawioną wersję 
statutu ZPAP. Będzie ona przedstawiona pod 
obrady Nadzwyczajnemu Zjazdowi – miejmy 
nadzieję, że jak najszybciej.

W czasie tej czteroletniej kadencji Zarząd 
pracował w składzie:

1. Piotr Wieczorek – Prezes
2. Anna Kutera – Wiceprezes
3. Witold Liszkowski – Skarbnik
4. Daniel Sagar – Sekretarz
5. Jerzy Janowicz – Członek Zarządu
6. Waldemar Kuczma – Członek Zarządu.

Był to skład pomniejszony, gdyż kol. Aga-
ta Gwizd ze względu na komplikacje życiowe 
po paru miesiącach złożyła rezygnację z dal-
szej pracy w Zarządzie.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 92 
protokołowane posiedzenia, starając się, by ze-
brania te odbywały się regularnie co 2 tygodnie.

Sekretariat i całe biuro Zarządu pracowały re-
gularnie – z wyjątkiem dni wolnych od pracy – 
w godzinach 9.00 – 16.00, będąc do dyspozycji 
zainteresowanych i członków naszego Związku.

Ujmując sprawę szeroko – głównym celem 
i podstawą działalności Zarządu była realizacja 
zadań wynikających ze statutu ZPAP na rzecz 
sztuk plastycznych i członków naszego stowa-
rzyszenia. Staraliśmy się, w miarę możliwości, 
podejmować własne inicjatywy, których celem 
była prezentacja i popularyzacja dorobku i ak-
tualnego stanu wrocławskich i dolnośląskich 
sztuk plastycznych. W naszych inicjatywach nie 
zamykaliśmy się tylko do prezentacji dzieł na-
szych członków. Staraliśmy się być otwarci na 
całe środowisko widząc w tym zachętę do po-
szerzania listy członków ZPAP. W jakimś stop-
niu nam się to udało – spora grupa młodych 
twórców poszerzyła nasze szeregi, a i starsi 
wracają. W okresie minionej kadencji deklara-
cję do Związku złożyło 62 kolegów i aktualnie 
nasz Okręg liczy 454 członków.

Zawsze wspieraliśmy inicjatywy twórcze 
naszych kolegów, którzy wiele swoich projek-
tów przeprowadzali przez Związek, jego biuro 
i księgowość. Częstokroć były to trudne for-
malnie realizacje, a bez naszej pomocy pewnie 
by nie zaistniały.

Najważniejsze inicjatywy artystyczne zre-
alizowane przez Zarząd w minionej kadencji:
  W ramach Dolnośląskich Wystaw Sztu-

ki „Ciąg dalszy”:
–  Konkurs i wystawa pn. „Inne Media”, rok 2006, 

BWA Wrocław,
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WROCŁAWSKIEGO zPAP zA LATA  V 2006 – IV 2010 r. (skrót)

– Konkurs i wystawa pn. „Design – Antyde-
sign”, rok 2009, Muzeum Architektury.
Było to zamknięcie trwającego od 2001 

roku cyklu konkursowej prezentacji dyscyplin 
plastycznych Okręgu Wrocławskiego. Konkur-
som towarzyszyły katalogi oraz  interesujące 
nagrody, a Grand Prix fundował zawsze Prezy-
dent Wrocławia (10 000 zł!).
  Współprowadzimy nieprzerwanie od lat 

dwa duże międzynarodowe plenery ceramicz-
ne – w Bolesławcu i Wałbrzychu, przejmując na 
siebie kierownictwo artystyczne poprzez de-
sygnowanych przez Związek komisarzy arty-
stycznych.

W Międzynarodowym Sympozjum 
„Porcelana Inaczej” organizowanym w Wał-
brzychu po raz 34, po kol. Annie Malickiej już 
trzykrotnie szefowała z bardzo dobrym rezul-
tatem kol. Monika Patuszyńska, gratulujemy!

Międzynarodowe Sympozjum Ceramicz-
no-Rzeźbiarskie w Bolesławcu, które docze-
kało się już 45 rocznicy, miało mniej szczęścia 
do komisarzy. Po pewnych zawirowaniach wy-
daje się, że umowa, którą podpisaliśmy z Gmi-
ną i Miastem Bolesławiec rokuje również 
bardzo dobrze. Od tego roku komisarzem ar-
tystycznym będzie kol. Magdalena Gazur. Oby 
była tak długo jak Krystyna Kutschenreiter!
  Po długich staraniach udało się wspól-

nie z Zamkiem Kliczków zorganizować właśnie 
w Zamku i jego otoczeniu pierwszy plener ma-
larski pt. „Park Sztuki”. Mamy wielką nadzieję na 
kontynuację tego jakże interesującego projektu.
  Do stałego kalendarza imprez artystycz-

nych weszło już coroczne Misterium Zaduszkowe 
na Jatkach oraz także na Jatkach, w ramach Świę-
ta Wrocławia, impreza o nazwie Jatkowisko ze 
zmiennym corocznym pokazem artystycznym.
 Fundowaną przez Związek Nagrodę 

Roku przyznaliśmy w tym roku po raz trzyna-
sty. W minionej kadencji jej laureatami byli:

2006 - kol. kol. Wanda Gołkowska i Elżbieta 
Terlikowska

2007 - kol. Krystyna Cybińska
2008 - kol. Adam Abel
2009 - kol. Mariusz Mikołajek, a Nagro-

dą Specjalną Zarząd wyróżnił pośmiertnie kol. 
Stanisława Dróżdża.

Podejmowaliśmy także i uczestniczyliśmy 
w innych inicjatywach, których celem było 
działanie na rzecz sztuk plastycznych, naszych 
członków i należyta dbałość o nasz stan posia-
dania. Udało się nam na okres 9-letni (wcale 
nie było łatwo!) ponowić umowę na lokal Ga-
lerii „Na Solnym”.

Niewątpliwym sukcesem było uzyska-
nie od Gminy Wrocław funduszy na remont 
naszych kamieniczek na Jatkach – siedziby 
Związku. A suma była ogromna, bo 801.000 zł!
Teraz Malarska, Jatki i kamieniczki są piękne 
i ciągle nasze!

Zarząd Okręgu wydaje nieprzerwanie, acz 
nierytmicznie „Informator”. Jest on bezpłat-
nym „periodykiem nieregularnym”, ale wie-
my, że jest potrzebny. W minionej kadencji 
wydaliśmy i rozesłaliśmy 5 numerów (29-33), 
a w dużej mierze jego żywot zależy od naszych 
możliwości tak organizacyjnych jak i finan-
sowych. Będziemy go umieszczać na naszej 
stronie internetowej, którą musimy ożywić 
i uatrakcyjnić. To zadanie jest już w organizacji 
(zpap.wroclaw.pl).

Zarząd nawiązał stałą współpracę z rad-
cą prawnym, który bezpłatnie służy pomocą 
i doradztwem prawnym członkom Związku 
dwa razy w miesiącu – należy tylko zaanonso-
wać się w naszym sekretariacie i mieć opłaco-
ne składki.

Prezes ZO ZPAP we Wrocławiu
Piotr Wieczorek
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UCHWAŁY WALNEGO zEbRANIA zO zPAP

PROTOKÓŁ KOMISJI WNIOSKOWEJ
Walnego Zebrania Członków Okręgu Wrocławskiego ZPAP
w dniu 12.05.2010 r.

Wnioski przyjęte przez głosowanie na Walnym Zebraniu Członków Okręgu Wrocławskiego 
ZPAP w dniu 12.05.2010 r.

1. Wniosek o utworzenie Komitetu Obchodów 100-lecia ZPAP z udziałem środowisk twór-
czych i naukowych (Zbigniew Makarewicz).

2. Zarząd Okręgu ZPAP wystąpi do Prezydenta Wrocławia o utworzenie Miejskiego Funduszu 
Rozwoju Twórczości Plastycznej (Józef Sztajer).

3. Zarząd Okręgu podejmie działania nad pozyskaniem miejsca do składowania dorobku arty-
stów w celu ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub utratą (Bogusław Ukleja).

4. Zarząd wystąpi do ZG o skuteczne zajęcie się sprawą ustawy umożliwiającej odpis od do-
chodu lub podatku w przypadku zakupionych dział sztuki od artysty plastyka (Bogusław Ukleja).

5. ZO podejmie działania zmierzające  do zatrudnienia w szkołach plastyków jako osób odpo-
wiedzialnych za reklamy, estetyzację i promocję placówki (Bogusław Ukleja).

6. Zobowiązać Zarząd do intensywnego działania na rzecz zachowania obecnych pracowni 
i pozyskiwania nowych (Ewa Granowska).

7. Utworzenie galerii sprzedażnej dla artystów wrocławskich (Danuta Pałka-Szyszka).

8. Wniosek o powołaniu Komisji Socjalnej przy Zarządzie Okręgu ZPAP (Grażyna Deryng).

9. Utworzenie sekcji specjalistycznych (Danuta Pałka-Szyszka).

10. Organizowanie częstszych zebrań członków Okręgu w czasie kadencji ze względu na brak 
rozeznania w problemach środowiska (Danuta Pałka-Szyszka, Ewa Granowska).

11. Wniosek o uruchomienie strony www (Ewa Granowska).

12. Zarząd Okręgu winien zobowiązać się do skutecznego ściągania należności od dłużników, 
także poprzez zgłaszanie ich do Krajowego Rejestru Długów w przypadku zalegania dłuższego 
niż 7 miesięcy (Ewa Barska).

   
Na tym zakończono listę wniosków.

 Ewa Granowska
 Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
 Igor Wójcik
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KOMENTARZ ZARZĄDU
do wniosków przyjętych przez głosowanie na Walnym Zebraniu Członków Okręgu Wrocław-

skiego ZPAP w dniu 12 maja 2010 r.

Ad. 1. Wniosek o utworzenie Komitetu Obchodów 100-lecia ZPAP...
Wniosek będzie zrealizowany przez ZO ZPAP do końca roku 2010.

(Piotr Wieczorek)

Ad. 2. ... utworzenie Miejskiego Funduszu Rozwoju Twórczości Plastycznej.
Zarząd wystąpi w powyższej sprawie, jednak jest ona bardzo trudna, gdyż może pociągnąć 

za sobą podobne działania innych dyscyplin sztuki. Poza tym Prezydent Wrocławia wspiera już fi-
nansowo Dolnośląską „Zachętę”, przekazując corocznie ok. 500.000 zł na zakup dzieł do przyszłej 
kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej. Kolekcja jest budowana od 5 lat i wspierana także środka-
mi Ministerstwa Kultury.

(Piotr Wieczorek)

Ad. 3. ... działania nad pozyskaniem miejsca do składowania dorobku artystów....
Intencja tego wniosku jest niejasna. Wnioskodawca nie sprecyzował czy chodzi o dorobek 

wszystkich artystów, czy też tych, którzy nie żyją. Jeśli wszystkich, to jest to oczywiście niemożli-
we, a w odniesieniu do kolegów, którzy odeszli, to naturalnym miejscem takich zbiorów są muzea 
oraz kolekcje prywatne i rodzinne. A ponadto spuścizna po artystach jest własnością spadkobier-
ców i obowiązuje tu prawo spadkowe.

Problem jednak istnieje. Tyle że całkowicie poza Związkiem. Cóż z tego, że zdobędziemy jakąś 
halę na ten cel – kto to opłaci, skataloguje, obejmie fizycznie opieką, zadba o konserwację? A poza 
tym które dzieła, wszystkie? Niemożliwe do realizacji.

(Piotr Wieczorek)

Ad. 4. ... wystąpienie do ZG o skuteczne zajęcie się sprawą ustawy umożliwiającej odpis od docho-
du lub podatku w przypadku zakupionych dzieł sztuki od artysty plastyka.

Realizacja tego wniosku jest praktycznie niemożliwa. Wymagałoby to nowelizacji dwóch 
ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. 
W obecnej sytuacji budżetu państwa i sukcesywnym ograniczaniu wszelkiego rodzaju ulg podat-
kowych nie ma możliwości uzyskania takich ulg.

(Krzysztof Żmudziński, radca prawny)

Ad. 5. ... działania zmierzające do zatrudnienia w szkołach plastyków...
Wniosek ten jest zbyt ogólnikowy, aby można się było do niego odnieść, jednakże winien on 

zostać skierowany do organów samorządu terytorialnego, które odpowiadają za szkolnictwo na 
poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim. Organy samorządu musiałyby przeznaczyć na 
ten cel środki finansowe niezbędne na utworzenie etatów. Ponadto zadania plastyków w szko-
łach wymienione we wniosku budzą wątpliwości, szczególnie w zakresie promocji i reklamy szkół. 

KOMENTARz zARządU
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Nie określono celu, jaki miałby zostać zrealizowany poprzez reklamę i promocję szkoły oraz czy 
jest to zadanie dla plastyków. Wniosek nierealny.

(Krzysztof Żmudziński, radca prawny)

Ad. 6. ...intensywne działania na rzecz zachowania obecnych pracowni i pozyskiwania nowych.
Wniosek bardzo słuszny. Chodzi koło niego cała Polska. Zarząd wielokrotnie tę palącą sprawę oma-

wiał z władzami różnych szczebli. Tracimy pracownie, głównie te będące w zasobach spółdzielczych.
Ostatni Zjazd Związku także został zobowiązany uchwałą do korzystnego dla twórców roz-

wiązania tej sprawy.
Różnymi zabiegami udało się nam parę pracowni zachować mimo nieprzychylnych zamiarów 

ich właścicieli. Jednak nie jest to niestety regułą. Ale i sami koledzy nam nie pomagają. Zdarzyło 
się (i to nie wyjątkowo!), że przydzielone dawniej pracownie zostały wykupione po cenach prefe-
rencyjnych i... sprzedane lub osadzono w nich członków rodzin artystów plastyków. Wcale to nam 
i innym kolegom biegającym koło swoich pracowni nie pomaga... Jednak problem jest pilny, gdyż 
nowe pracownie zupełnie nie powstają.

(Piotr Wieczorek)

Ad. 7. Utworzenie galerii sprzedażnej dla artystów wrocławskich.
Na terenie Wrocławia istnieje wiele galerii, w tym: galerie pod patronatem naszego Związku, 

galerie miejskie, galerie prywatne. We wszystkich tych galeriach nasi koledzy mogą wystawiać 
i sprzedawać swoje prace. Tworzenie galerii sprzedającej tylko prace artystów Okręgu Wrocław-
skiego ZPAP to wydatek finansowy, na który naszego Okręgu nie stać, chyba że koledzy, którzy 
w tej galerii będą sprzedawać swoje prace są w stanie sfinansować jej utrzymanie.

(Jerzy Janowicz)

Ad. 8. ...powołanie Komisji Socjalnej przy ZO ZPAP.
Wniosek słuszny, a Komisja Socjalna potrzebna. Zarząd zamierza powołać ją po wakacjach.
Póki co apelujemy do Koleżanek i Kolegów, by zgłaszali chęć pracy w tej Komisji. Potrzeba tyl-

ko trzech życzliwych osób!
(Piotr Wieczorek)

Ad. 9. Utworzenie sekcji specjalistycznych.
Szkoda, że Koleżanki i Koledzy nie znają naszego statutu. W statucie ZPAP, rozdział XIII „Sekcje, 

kluby, koła”, w § 48 jest powiedziane jak należy tworzyć sekcje specjalistyczne. Na wszelki wypa-
dek zacytuję punkt 1 i 2 tego rozdziału:

„1. Członkowie ZPAP, w liczbie co najmniej 10 członków rzeczywistych, mogą zrzeszać się w sekcje, 
kluby, koła o zasięgu okręgowym.

2. Sekcje, kluby, koła itp. mogą mieć także zasięg krajowy (ponadokręgowy), jeżeli zrzeszają co 
najmniej 50 członków należących do co najmniej 3 Okręgów.”

Tak powstała i działa Sekcja Konserwatorów Dzieł Sztuki.
(Jerzy Janowicz)

KOMENTARz  zARządU



Pamiętam 
o składkach!

J. 
Ć.

Ad. 10. Organizowanie częstszych zebrań członków Okręgu...
Będziemy to robili. Pierwsze planujemy w jesieni. Oby tylko frekwencja dopisała!

(Piotr Wieczorek)

Ad. 11. ...uruchomienie strony internetowej Okręgu.
Już to robimy. Ze strony Zarządu odpowiada za tę stronę kol. Krystyna Szczepaniak.

(Piotr Wieczorek)

Ad. 12. ...skuteczne ściąganie należności od dłużników, także poprzez zgłaszanie ich do Krajowe-
go Rejestru Długów...

Art. 7 ustawy z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. nr 50 
z 2003 r., poz. 424) wymieniający podmioty uprawnione do przekazywania do instytucji takich jak 
Krajowy Rejestr Długów informacje o zobowiązaniach konsumentów nie wymienia stowarzyszeń. 
ZPAP jako stowarzyszenie nie ma więc uprawnienia w tym zakresie. Wniosek bezpodstawny.

(Krzysztof Żmudziński, radca prawny)



14

„pięćdziesiątka” prof. Ludwika Kiczury

Niektórzy twierdzą, że naszym życiem rzą-
dzi przypadek.

Jeżeli tak jest, to zapewne on sprawił, że na 
mojej życiowej i artystycznej drodze pojawił 
się profesor Ludwik Kiczura.

Na początku w 1977 roku, jako pedagog , 
a od 1982 roku jako mój przełożony, z którym 
spędziłem w pracowni projektowania szkła 
25 lat.

Sądzę, że to końcowe lata studiów i pierw-
sze lata mojej asystentury związały nas na tak 
długo. 

Profesor Ludwik Kiczura pokochał szkło. 
Pamiętam, jak roztaczał przed studentami 

magiczne obrazy huty i towarzyszące realiza-
cjom zmagania z materią, ogniem i hutnikami. 

Zawsze wymagał starannego „rozpisania” 
w piktogramach poszczególnych faz realizacji 
projektu – mieliśmy być przygotowani do po-
rozumiewania się z hutnikiem bez zbędnych 
słów i ruchów.

Był pedagogiem wymagającym, starał 
się zawsze dojść do sedna naszego pomysłu 
i zgłębić drogę projektową. Oczekiwał jasnych 
i zdecydowanych odpowiedzi na zadane te-
maty – cenił nowe spojrzenie i indywidualne 
rozwiązanie problemu. 

Katedra Szkła była jego drugim domem – 
spotykał się z nami codziennie przez cały se-
mestr i towarzyszył w przygotowaniach przed 
kończącym rok akademicki komisyjnym prze-
glądem.  

Zadowolony z naszych wyników, zapra-
szał na poegzaminacyjne spotkanie do swojej 
pracowni-mieszkania przy ulicy Włodkowica. 
Z sentymentem do dziś wspominam to miej-
sce, pełne antycznych przedmiotów i prac pro-
fesora

Przeszedłem wszystkie szczeble akademic-
kiej kariery, od asystenta do profesora, ciesząc 
się Jego poparciem i życzliwością. Nigdy nie 

SzKŁO
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odmawiał mi pomocy, gdy pracowałem nad 
kolejnym trudnym projektem. .

W pamięci przywołuję obrazy wspólnych 
korekt, przeglądów, studentów i dyploman-
tów. Wspólnych wystaw i międzynarodowych 
sympozjów szkła.

Kiedy huty szkła dosięgnął  w latach 80. 
pierwszy kryzys ekonomiczny, co ograniczy-
ło dostęp do warsztatu z gorącym szkłem, bez 
obaw wszedł w świat szkła klejonego i szli-
fowanego oraz powrócił do szkieł topionych 
w formach. Sam zachęcał nas do realizacji w  
różnorodnych technikach szklarskich, a widząc 
jakie przynosi to efekty dał się ponieść tej fali.

Profesor Kiczura jest znany z mocno eks-
perymentatorskiego podejścia do szkła – to co 
sprawdzało się w hucie szkła nie zawsze można 
było przenieść do realizacji w technikach pie-
cowych. Wielokrotnie Jego i nasze próby koń-
czyły się niezadawalajacym wynikiem, ale to 
co ocalało miało interesujące detale i efekty. 
Zniszczone i nieudane prace niezmiennie ko-
mentował jednym krótkim zdaniem – SZKŁO 
JEST PO TO, ŻEBY SIĘ TŁUKŁO.

Cała grupa dyplomantów i doktoranci Pro-
fesora świadczą najlepiej o Jego pedagogicz-
nych predyspozycjach. Niektórzy po dyplomie 
trafili do wzorcowni przy hutach szkła, część 
została niezależnymi twórcami, dla których 
szkło stało się najważniejszym tworzywem. 
Nielicznym udało się zdobyć międzynarodową 
sławę. Innych wciągnął nurt życia. Ci którzy po-
zostali na uczelni są Jego bezpośrednimi i po-
średnimi wychowankami. 

Profesor Ludwik Kiczura, współtwórca tzw. 
„wrocławskiej szkoły szkła”, przez 50 lat, uczynił 
ze szkła posłuszne mu medium. Jego prace za-
chwycają i zadziwiają nawet pomimo upływu 
czasu. Są niezwykłe! Są piękne!

To wielkie szczęście być uczniem Mistrza!
Kazimierz Pawlak

JEST PO TO, ŻEbY SIĘ TŁUKŁO

Ludwik Kiczura 
i Mieczysław Hoffman, 

Darłówek, 
początek lat 60. XX w.
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Rozmowa z Piotrem Wieczorkiem

Każdy chce dostać pod pomnik 
placyk w centrum miasta. Nie-
długo będziemy mogli we Wrocła-
wiu trenować biegi przez krasnale 
i slalom między cokołami - mówi 
o pomnikowej manii plastyk Piotr 
Wieczorek.

Beata Maciejewska: – Chce Pan 
likwidacji lub przesunięcia w inne 
miejsce pomników, które najbardziej 
szpecą Wrocław. Nigdy wcześniej 
tego nie praktykowano. Pomniki sta-
wiano na wieki wieków. Cokoły mo-
gła zwalić tylko burza dziejowa.

Piotr Wieczorek: - A burzy dziejo-
wej raczej sobie nie życzymy. W tej 
sytuacji nie ma powodu, żebyśmy 
znosili ten estetyczny koszmar do 
końca życia. Proponuję, żeby prze-
nieść pomnik Pomordowanych na 
Kresach i Bolesława Chrobrego, 
a rozwalić na przykład ścianę be-
tonu, upamiętniającą zesłańców 
Sybiru, która przytłacza cały plac 
Strzelecki. Pomnik musi być wielką 
sztuką, bo uświęca wielką ideę, ale 
dzieło Jarosława Perszki jest tylko 
wielkich rozmiarów. Nie ulega wąt-
pliwości, że zesłańcom pomnik się 
należy, ale godny!

Pomnik papieża Jana Pawła II 
w Leśnicy też trzeba usunąć. Ob-
raża tylko pamięć człowieka, który 

JEdEN URzĘdNIK NIE WYSTARCzY

był znawcą sztuki i bardzo źle o nas 
świadczy. Kilkadziesiąt metrów dalej 
stoi piękna XVII-wieczna kolumna 
maryjna z św. Janem Nepomucenem, 
która też jest świadectwem swoich 
fundatorów. Ale dobrym. A co po nas 
w Leśnicy zostanie? Pomnik utrzy-
many w estetyce krasnali przy auto-
stradzie (taśmowa produkcja) i tak 
fatalnie ustawiony, że wygląda, jak-
by papież kierował ruchem tramwa-
jowym. Już czas, żebyśmy zaczęli się 
wstydzić za niszczenie przestrzeni 
publicznej.

Proszę nie stosować odpowiedzial-
ności zbiorowej. Niech się wstydzą 
ci, którzy zgodzili się na te koszmar-
ki. Dlaczego artyści wcześniej nie 
protestowali?

Od dawna protestujemy. O loka-
lizacji i wyglądzie monumentów de-
cydują urzędnicy miejscy, głównie 
architekci. (nawet plastyk miejski 
jest architektem, bo taki był wymóg 
konkursu na to stanowisko) oraz ini-
cjatorzy budowy pomników – głow-
nie są to środowiska kombatanckie, 
kościelne i skrajna prawica. Nie 
miałem pojęcia, że mogą być tak 
agresywne! Szanuję ludzi, którzy na-
rażali swe życie lub tracili wolność 
za Ojczyznę, ale to jeszcze nie zna-
czy, że znają się na sztuce!

Ale do swoich racji potrafią prze-
konać miejskich urzędników.

Bo ci lubią święty spokój i pozwa-
lają na ten estetyczny horror. Pomnik 
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Ofiar Katyńskich, który tak fatalnie 
wygląda w parku im. Słowackiego, 
miał pierwotnie stanąć w parku przy 
ul. Gajowickiej, w pobliżu koszar. 
A dla Chrobrego było miejsce na 
bulwarze Piotra Włostowica, z wido-
kiem na Odrę. Ale wszystkie komitety 
pomnikowe chcą dostać placyk blisko 
Rynku! Proszę zobaczyć, jakie jest za-
gęszczenie monumentów w centrum 
miasta. To obłęd, niedługo będziemy 
mogli trenować biegi przez krasnale 
i slalom między cokołami.

Niestety, te koszmarki są dziełem 
artystów. Projekt pomnika bitwy na 
Psim Polu (której notabene nie było) 
czyli głowa Krzywoustego na palu 
w otoczeniu trzech psów, to dzieło dr. 
hab. Aleksandra Marka Zyśki z ASP. 
Dostało wsparcie miejskiego plasty-
ka Beaty Urbanowicz, która oceniła, 
że pomnik formą i wielkością dobrze 
wpisuje się w niewielką przestrzeń 
ryneczku Psiego Pola. I co Pan na to?

Nawet najwybitniejszym twórcom 
zdarzają się słabe dzieła, wystar-
czy popatrzeć na „Ptaki” naprawdę 
wielkiej Magdaleny Abakanowicz, 
które stanęły na Świdnickiej, tylko 
szpecąc pryncypalną ulicę miasta. 
A głowę Krzywoustego niech pani 
Urbanowicz postawi w swoim ogród-
ku. Ta historia to dowód na to, że nie 
możemy takich decyzji pozostawić 
w ręku jednego urzędnika. Komisja, 
która będzie oceniać projekt i loka-
lizację pomnika, musi mieć w swoim 
składzie artystów plastyków, głównie 
rzeźbiarzy.

Dzieło zamówione można oce-
niać, ale prezentu już nie. A artyści 
lubią obdarowywać miasto swoimi 
dziełami. Iglica na placu Solnym czy 
Sokrates na wyspie Bielarskiej to 
prezenty. Jeden z wysokich urzędni-
ków miejskich przyznał się, że hoj-
ny artysta bywa kłopotliwy, bo jak 
tu odmówić? A potem jest problem, 
gdzie prezent schować, żeby uniknąć 
awantur mieszkańców.

To stary chwyt. Jak artysta ma 
strych zawalony knotami, to idzie 
do muzeum z propozycją darowi-
zny. Władze miasta powinny mieć za-
kaz przyjmowania takich prezentów. 
W przestrzeni publicznej powinny 
stać naprawdę wybitne dzieła sztuki 
i my musimy mieć nad tym kontrolę.
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POMNIKI – UCHWAŁA RM WROCŁAWIA

UCHWAŁA NR XLIX/1438/10
 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 22 kwietnia 2010 r. 

w sprawie wznoszenia pomników na terenie Wrocławia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm. 1)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§1.

1. W rozumieniu niniejszej uchwały okre-
ślenie pomnik oznacza dzieło rzeźbiarskie, ar-
chitektoniczno-rzeźbiarskie lub o charakterze 
założenia architektoniczno-przestrzennego, 
opracowane w szerokiej skali środków arty-
stycznego wyrazu od form realistycznych do 
abstrakcyjnych. Składać się może z jednego 
lub większej liczby elementów, a także wyko-
rzystywać nowoczesne środki multimedialne. 
Pomnik winien upamiętniać osobę, zdarzenie 
historyczne lub ideę.

2. Wniosek w sprawie wzniesienia pomni-
ka na terenie Wrocławia może być zgłoszony 
przez:
1) Prezydenta Wrocławia;
2) komisję Rady Miejskiej Wrocławia;
3) radnego Rady Miejskiej Wrocławia;
4) klub radnych Rady Miejskiej Wrocławia;
5) mieszkańców Miasta Wrocławia w liczbie 

nie mniej niż 1000 osób;
6) radę osiedla.

3. Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika 
na terenie Wrocławia winien zawierać: 
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) uzasadnienie;
3) wskazanie źródeł finansowania pomnika.

4. Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika 
na terenie Wrocławia może zawierać: 
1)  propozycję formy pomnika wraz z jego 

opisem;
2) propozycję inskrypcji, symboliki lub her-

bów i ich umiejscowienia na pomniku; 
3) propozycję lokalizacji pomnika na terenie 

Wrocławia; 
4) szkic/plan sytuacyjny z lokalizacją pomnika.

5. Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika 
na terenie Wrocławia składa się do Komisji Rady 
Miejskiej Wrocławia właściwej ds. kultury.

§2.

1. Komisja Rady Miejskiej Wrocławia wła-
ściwa ds. kultury dokonuje: 
1) oceny zasadności propozycji pomnika;
2) wstępnej oceny złożonego wniosku pod 

względem spełnienia warunków określo-
nych w §1 niniejszej uchwały.

2. Wniosek podlega odrzuceniu jeżeli nie 
spełnia warunków określonych w §1, a wnio-
skodawca nie uzupełnił go w terminie określo-
nym przez Komisję.

3. Komisja Rady Miejskiej Wrocławia wła-
ściwa ds. kultury dokonując oceny, o której 
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mowa w §2 pkt l uwzględnia w szczególności 
zachowanie zgodności z tradycją i historią Pol-
ski, Wrocławia i jego mieszkańców, zasięgając 
w miarę możliwości opinii wyspecjalizowanych 
podmiotów, których przedmiotem działania 
jest architektura, urbanistyka i sztuka.

4. Komisja Rady Miejskiej Wrocławia wła-
ściwa ds. kultury rozpatrując wniosek w spra-
wie wzniesienia pomnika na terenie Wrocławia 
spełniający warunki określone w §1 zasięga 
opinii w szczególności komisji Rady Miejskiej 
Wrocławia i Wydziałów Urzędu Miejskiego 
Wrocławia właściwych do spraw architektury, 
budownictwa, urbanistyki oraz kultury.

5. Komisja Rady Miejskiej Wrocławia wła-
ściwa ds. kultury przedstawia Radzie Miejskiej 
zaopiniowany wniosek w sprawie wzniesienia 
pomnika na terenie Wrocławia wraz z projek-
tem uchwały w sprawie zamiaru wzniesienia 
pomnika.

6. Rada Miejska Wrocławia podejmuje 
uchwałę w sprawie zamiaru wzniesienia po-
mnika we Wrocławiu.

7. Wybór projektu pomnika nastąpi w dro-
dze konkursu zorganizowanego przez Prezy-
denta Wrocławia, z zastrzeżeniem ust. 10.

8. Wybrany projekt pomnika podlega pu-
blicznej prezentacji.

9. Prezydent przedkłada Radzie Miejskiej 
Wrocławia stosowny projekt uchwały w spra-
wie wzniesienia pomnika.

10. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach Rada Miejska Wrocławia podejmując 
uchwałę w sprawie zamiaru wzniesienia po-

mnika może na wniosek komisji Rady Miejskiej 
Wrocławia właściwej ds. kultury odstąpić od 
wyboru projektu pomnika w drodze konkursu.

§3.

Wobec wniosków w sprawie wzniesie-
nia pomnika złożonych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały, w stosunku do któ-
rych nie zakończono postępowania w sprawie 
wzniesienia pomnika, stosuje się przepisy ni-
niejszej uchwały.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Wrocławia.

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Wrocławia

Maria Zawartko
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LEPSzA NOWA RUdA, NIŻ STARA bLONdYNKA 

Ci, którzy są trochę starsi od własnych trzy-
dziestopięcioletnich dzieci i interesują się sztu-
ką, wiedzą, skąd pochodzi ten slogan w tytule. 
Tym, którzy dzieci nie mają, wyjaśnię trochę 
później. 

Już dość dawno temu w programie telewi-
zyjnym „Ring”, redaktor prowadzący pyta panią 
Rottenberg: - Czy jest sztuką, jeśli facet ścią-
gnie portki i nawali kupę w galerii? Na co pani 
krytyk sztuki i macher od wystaw, bez zająk-
nięcia odpowiada: - Jeśli to zrobił artysta, to to 
jest sztuka! Ja zostawiam to bez komentarza.

Dyrektor Kunsthalle w Hamburgu zagad-
nięty przez dziennikarza: - Panie dyrektorze, 
przecież to są złe obrazy! Dyrektor w całym 
majestacie swego stanowiska, całkiem poważ-
nie odpowiedział: - Ależ tak, autor wprawdzie 
nie umie malować, ale on chce nam coś po-
wiedzieć. Dokładnie, co nam chce powiedzieć 
ten artysta, pan dyrektor nie wyjaśnił… Pomy-
ślałem sobie wówczas, to niech ten artysta za-
cznie tańczyć, śpiewać, pisać romanse, niech 
nawet maluje – jeśli się już uparł na tę dziedzi-
nę sztuki, ale dlaczego - do diabła – wiszą te 
bohomazy w Kunsthalle?

Odpowiedź na to pytanie poznałem w za-
sadzie niedawno. Któregoś dnia usłyszałem 
wywiad z młodą artystką, która wystawia 
akurat w bardzo znanej galerii. Pani redaktor 
stwierdza: - To musi mieć pani wspaniałe ob-
razy! Młoda dziewczyna zaskakuje panią re-
daktor: - Proszę pani, obrazy są tutaj najmniej 
ważne. –Więc co jest ważne?! – pyta zaskoczo-
na pani redaktor. – Ważne jest, kogo się zna 
– odpowiada bez kabotyńskiej pychy młoda 
artystka. Tacy są naprawdę zdolni ludzie, wie-
dzący, że w przyszłości potrafią jeszcze lepiej 
coś zrobić.

Wróćmy jednak do innych przykładów 
wielkiej sztuki. W jednym z nowojorskich mu-
zeów, można podziwiać dzieło Puszka z gów-

nem artysty (puszkami po coca coli, pisuarami, 
muszlami klozetowymi, wannami znajdujący-
mi się po różnych muzeach świata, można by 
nieźle zaopatrzyć niejeden supermarket). 

Na Targach Sztuki w Bazylei można było 
oglądać i kupić dzieło Jarga Geismara Zaprzęg 
-  dwa krzesła pochylone do przodu, z pod-
trzymującymi je sznurami, wychodzącymi 
z gniazdka elektrycznego. 

Nie chcę tu wymieniać takich wiekopom-
nych dzieł, jak Fettsthuhl Josepha Beuysa – 
krzesło posmarowane tłuszczem, dość grubo, 
które jest zresztą bardziej znane (niektórym), 
od Mony Lizy Leonarda – no i chyba dużo droż-
sze. Trzeba zaznaczyć, że przy wymawianiu na-
zwiska Beuys, oczywiście musowo jest zdjąć 
czapkę i mówić przyciszonym głosem. 

Przytoczę jeszcze dwa przykłady: dzieł i wy-
powiedzi artystów. Pan Kurt Schwitters oznaj-
mia: - Ja jestem artystą i kiedy splunę, to jest 
sztuka. I inny przykład genialnej damy: - Pani 
Mary Kelly, której wystawę można było zoba-
czyć w Warszawie w 2008 roku, pokazała mię-
dzy innymi Ślad kupki zostawiony na tetrowej 
pieluszce z opisem, co dziecko jadło tego dnia. 
One (te pieluszki) są sztuką, bo ja tak mówię – 
oświadcza pewna siebie pani Kelly.

Gdybym był wstrętnym mizoginistą, po-
wiedziałbym: - Jak się baba uprze… 

Mimo obietnicy nie mogę powstrzymać 
się od jeszcze jednego przykładu. Na pewną 
wystawę z nagrodami, przysłano dwa dzie-
ła – dwa puste prostokąty. Oczywiście każdy 
prostokąt innego artysty. Pan Bernhard Hoke 
swój prostokącik nazwał Miejsca pomiędzy 
obrazami, a pan de Mario swój Niewidzialna 
rzeźba. Jurorzy mieli ciężki orzech do zgryzie-
nia. To, że dzieła są godne nagrody, było poza 
dyskusją. Problem był w tym, że nie byli jed-
nomyślni, które z tych dzieł, jest bardziej po-
stępowe. Pan de Mario zaproponował zresztą 
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swoją Niewidzialną rzeźbę jednemu z niemiec-
kich muzeów, które jednak po długim namyśle, 
zrezygnowało z zakupu. Rzeźba była po prostu 
dla nich za droga. 

Zostawmy jednak wielki świat i ro-
zejrzyjmy się po własnym podwórku. Na 
wstępie chciałbym – jasno, jednoznacznie i do-
bitnie powiedzieć, że nasza wystawa Inne me-
dia w przeważającej części podobała mi się, 
a praca nagrodzona pierwszą nagrodą – klasą 
samą dla siebie. Wystawa pokazała jakiś trud, 
pomysł, kunszt wykonania – po postu z przy-
jemnością się ją oglądało.

Tylko… będąc pesymistą, a więc realistą 
(optymiści są ślepi), znając nasze komplek-
sy i ambicje – jestem pewny, że następną wy-
stawą dogonimy, a nawet przegonimy Zachód 
– głupotą, oczywiście. Bo zapowiada się inte-
resująco.

Któregoś dnia – idęż ci ja idę, na kawkę 
do naszej uczelni i co widzę? Od strony wej-
ścia do kantyny dziesiątki równo (no może 
niezbyt równo) przyciętych patyczków, opar-
tych o mur szkoły. O, myślę sobie, jakaś ma-
musia dała zajęcie synkowi, a sama zajęła się 
ploteczkami. Idę jednak dalej – z drugiej i trze-
cie strony uczelni, setki podobnych patyczków 
podpierają mury. Nie, myślę, to nie mogło być 
dziecko, to musi być z pewnością praca jedne-
go z genialniejszych studentów – może nawet 
dyplomowa! Nie dociekałem tego głębiej, bo 
istotnym było dla mnie przesłanie tego dzieła. 
Bez trudu rozszyfrowałem, że patyczki symbo-
lizują kolumny, które podpierają mury uczelni, 
aby głupota nie rozsadziła ich od środka. Za-
smuciło mnie tylko jedno – gdyby to była pra-
ca jakiegoś starego profesora, to zrozumiałe, 
na starość się dziecinnieje – ale młody czło-
wiek… Ja chciałem budować skrzydła, samo-
loty, żaglowce, przesuwać góry, podróżować, 
a ten… patyczki. Chciałoby się powiedzieć: 

ech, za naszych czasów wszystko było lepsze 
– nawet my! 

Innym razem natrafiłem na obronę pracy 
dyplomowej z malarstwa. Na ścianach obra-
zy, a raczej obraza obrazów: na brudnych płót-
nach ślady, jakby ślimak przespacerował się po 
świeżych jeszcze pracach. Student z mądrą, 
a nawet przemądrzałą miną peroruje coś w zu-
pełnie nieznanym mi języku. Patrzę na twarze 
szacownej komisji z ówczesnym rektorem na 
czele, a ich oblicza – jeszcze mądrzejsze od stu-
denta i jego obrazów, z napięciem słuchające 
i robiące wrażenie, jakby z tego coś rozumia-
ły. I tylko jeden, jedyny Nicole przerwał wresz-
cie to wielkie misterium (wyskoczył jak Filip 
z konopii): - Ależ człowieku, przecież ty mówisz 
zupełnie o czym innym, niż prezentujesz! Prze-
cież to, o czym mówisz, nie ma nic wspólnego 
z tymi pracami! 

Nie czekałem, co będzie dalej, opuściłem 
uczelnię, choć nie zdarzyło mi się nigdy dotąd, 
wyjść przed końcem jakiegoś przedstawienia. 
Wyszedłem i choć lekko zażenowany, to jed-
nak z odrobiną otuchy w sercu… Jeden, przy-
najmniej jeden! Taaak, nasza kochana uczelnia, 
szkoda tylko, że atmosferą sztuki pachnie tam 
teraz tak, jak na Saharze sianokosami.

Sprawa dla mnie najważniejsza: Nie rzecz 
jednak w tej twórczości czy działaniach – rzecz 
w tym, że nie można na ten temat nic powie-
dzieć, zapytać o co chodzi nie narażając się na 
kpiny. Każde pytanie, zupełnie neutralne, bra-
ne  jest za agresję i negację ich działań. Tak 
oczywiście reagują tylko nieudacznicy i lu-
dzie niepewni tego co robią, mimo pozornej 
pewności siebie. Gdyby kogoś uraziła ta wypo-
wiedź, bardzo przepraszam, ale przysięgam, 
nie miałem jego na myśli. Gdy tylko poruszy się 
ten temat, ludzie – nawet niegłupi, zdolni i nie 
robiący nic w tym kierunku, czują się, nie wie-
dzieć czemu, osobiście dotknięci. Gdy w cztery 
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oczy zapytam jednego z naszych Beuysów: Po-
wiedz, o co tu chodzi, dlaczego wpadasz w za-
chwyt widząc muszlę klozetową w muzeum, 
a taka sama w supermarkecie cię mierzi? Dla-
czego patyk wbity w g., do którego na sznurku 
przywiązany jest kamień o wdzięcznym tytule 
Wszechświat na uwięzi, wprawia się w intelek-
tualny orgazm, a inne g. nie? 

Zawsze przy takiej okazji Beuysiątko (na-
wet nie wykapuje, że wszechświat na uwięzi 
wymyśliłem ad hoc), jest lekko zmieszane, robi 
nieokreślone ruchy ręką, kurczy się w sobie, 
ale wesoło odpowiada: - No wiesz, stary… A ja, 
idiota, dalej nic nie wiem. Nie chcę się chwa-
lić, ale zrozumiałem kilka wykładów na różne 
tematy Leszka Kołakowskiego, rozumiem daw-
ną i współczesną poezję, nawet instrukcję ob-
sługi kowadła pojąłem w lot. Pojąć jednak nie 
mogę, w jakim celu – skądinąd zupełnie sym-
patyczna koleżanka – wykrzywia się do mnie 
na zdjęciach przez pończochę, i dlaczego te 
zdjęcia zajmują poczesne miejsce w muzeum? 
Pomysł zresztą nie nowy, bo jak sobie przypo-
minam, moja starsza siostra robiła identyczne 
rzeczy już ponad sześćdziesiąt lat temu, chcąc 
mnie wystraszyć. Na mnie nie robiło to jednak 
żadnego wrażenia wtedy – nie robi i dzisiaj. 
Rozumiem jednak, że muzeum nie jest wy-
łącznie dla mnie jednego, choć czasem mam 
takie wrażenie, bo tłumów tam nie uwidzisz, 
a przynajmniej w tej części. To samo Beuysiąt-
ko – przemiły zresztą kolega – zapytany o to 
samo, ale już w większym gronie, odpowiada 
natychmiast pytaniem: - A czyją teorię chcesz 
usłyszeć? Pana Iks, tu pada jakieś bardzo mą-
dre nazwisko, czy pana Ygrek, i tu wymienia 
jeszcze mądrzejsze nazwisko. A ja, przygnie-
ciony jego intelektualną przewagą, bąkam nie-
wyraźnie: - Nie, ja chcę wiedzieć, jakich doznań 
uświadczasz ty, osobiście, oglądając Fettstuhl 
czy Zaprzęg – dzieła wymienione wcześniej. A 

on widząc moją marność, uśmiecha się trium-
fująco i pobłażliwie, i patrzy na mnie jak słoń 
na mrówkę, dobrze, że chociaż nie rozdepcze.

Zarozumiale muszę przyznać, że za zupeł-
nego idiotę ja się jednak nie uważam. Akcep-
tuję wszystkie te działania, a niektóre mi się 
nawet podobają. Nie padam z zachwytu na ko-
lana, to prawda, czasami jednak wydaje mi się, 
że ktoś próbuje drwić z mojej inteligencji – lecz 
nawet jeśli jest ona wątpliwa, nie dam się. Naj-
wyższy czas wytłumaczyć tytuł tego artykułu. 
W latach siedemdziesiątych ub. wieku organi-
zowano na Dolnym Śląsku Dni Kultury. W kilku 
miastach równocześnie prezentowano malar-
stwo, muzykę, poezję, odbywały się odczyty 
o sztuce, organizowano happeningi.  

Zabawa była przednia, połączona z poważ-
nymi sprawami, ale bez pseudointelektualne-
go zadęcia i śmiertelnej powagi – przynajmniej 
ja tak to wtedy odbierałem. W roku 1973 
w Nowej Rudzie odbył się II Festiwal Studen-
tów Szkół Artystycznych. Na dworzec wjecha-
ła  pomalowana na biało lokomotywa (gdzie 
tam Beuysowskim zielonym skrzypcom do na-
szej lokomotywy), a na Rynku wisiał ogromny 
transparent: LEPSZA NOWA RUDA NIŻ STARA 
BLONDYNKA. Czyż to nie wspaniały żart? 

Właściwie nie byłoby tego artykułu, gdyby 
nie pewna wypowiedź telewizyjna. Dziennikar-
ka omawiająca wyniki konkursu imienia E. Gep-
perta, stojąc na tle jakiegoś śmietnika, pieje 
z zachwytu: - To nie jest jakieś tam machanie 
pędzelkiem po płótnie… I tak jednym zdaniem 
Jejmość telewizyjna całe malarstwo świato-
we, poczynając od czasów kamienia gryzione-
go, poprzez Leonarda, Tycjana, Goyę, Picassa, aż 
po czasy dzisiejsze rozprawiła się z malarstwem 
wszystkich czasów jak buldog z perskim dywa-
nem. O, Leonardo! Po cóż się tak trudził?

Od czasu zasłyszenia stwierdzenia pani 
profesor filozofii z Heidelbergu, że nie wszy-
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scy ludzie mieli szansę ukształtować się na 
człowieka (kulturalnego), mam wiele wyrozu-
miałości dla pewnych ludzi. Wszystko można 
tolerować, aż do momentu, gdy bezczelność 
i brak taktu niektórych, nie przekroczy pew-
nych granic – gdzieś kiedyś przeczytałem:  to 
smutne, że ludzie głupi  są tak pewni siebie, 
a ludzie mądrzy pełni wątpliwości. 

Nikt nie ogląda już malarstwa – wy-
głasza inną złotą myśl nasza Jejmość.  
To prawda, bo nikt nie chce oglądać już tego 
chłamu, który większości jest proponowany. 
Ale niech tylko pojawi się wystawa prawdzi-
wego malarstwa, ludzie walą drzwiami i okna-
mi, i dyskutują – bo jest o  czym. Oczywiście, 
pójdzie i nasza Jejmość, i będzie mlaskać z za-
chwytem – bo tak wypada. Czy jednak coś 
przeżyje? 

Powstaje Centrum Sztuki Współczesnej. Już 
sobie wyobrażam, ile takich Zaprzęgów, Odci-
sków kupek, Kabli, Pisuarów czy Niewidzialnych 
rzeźb znajdzie się na honorowych miejscach.

Oczywiście nie jestem taki naiwny, aby my-
śleć, że moja pisanina coś zmieni. Wiem, że jest 
tylko głosem wołającego na puszczy. Nie będę 
jednak ukrywał, że przyjemności pisanina ta 
dostarczyła mi sporo. Przypominam trochę 
tego księżowskiego parobka z  opowiadania 
Wańkowicza wyjadającego księdzu konfitury 
ze spiżarni. Przyjemność jedzenia była dla nie-
go dużo większa od strachu przed konsekwen-
cjami – jadł więc biedaczysko te konfitury, jadł 
i lamentował: oj, będzie mi będzie, jak się księ-
żulo dowiedzą, jadł i buczał, oj będzie mi bę-
dzie…

Oj, będzie mi będzie!

Zbigniew Kobylański

Zbyszek Kobylański odcięty przez Odrę od reszty świata w swojej Utracie – nie tylko rozmyślał 
nad sztuką i przetrwał, ale także tworzył. Zrobił sobie łódkę-samoróbkę i radośnie pływał po 
obejściu...



Ponowne odsłonięcie pomnika „ARENA”



26.04.2010

Kazimierz Jasiński-Szela
olej & akryl na płótnie, 2000–2008

Kazimierz Jasiński-Szela (po prawej) w Galerii ZO 
ZPAP w Gdańsku



Wyróżnienie 
naszej koleżanki Teresy buczyńskiej przez Kresowiaków
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W GRUDNIU 2009
- Galeria „Linia”, Uniwersytet Przyrodniczy, 
Wrocław
Jerzy Kapłański – malarstwo

W STYCZNIU 2010 
- Muzeum Miejskie, „Arsenał”, Wrocław
Zbigniew Mil – malarstwo i rysunek

W LUTYM
- Galeria „Zamek”, Centrum Kultury 
„Zamek”, Wrocław
Jerzy Kapłański, Tomasz Kapłański – 
malarstwo
- Galeria Miejska, Wrocław
Witold Liszkowski – „Sztuka osobista” (XXX lat 
pracy twórczej)
Galeria „Aneks”, Opole
Michał Staszczak – „Metamorfozy 
codzienności”
 

W MARCU
- Galeria „Zamek”, Centrum Kultury 
„Zamek”, Wrocław
Ewa Maria Poradowska-Werszler – „Struktury 
wizualne w sztuce włókna”
- Muzeum Miejskie, Stary Ratusz, Wrocław
Małgorzata ET BER Warlikowska – „BORN TO 
BE KING kong”
- Galeria Sztuki Współczesnej, Ostrów 
Wlkp.
Dagmara Angier-Sroka
- Galeria BrowArt, Browar Mieszczański, 
Wrocław
Anna Mielniczyk – „Relacje utajone”, 
malarstwo

WYSTAWY INDYWIDUALNE 
CzŁONKóW zPAP

- Galeria Sztuki, Legnica
Małgorzata Korenkyewicz – „Karuzela”
- Muzeum Północno-Mazowieckie, Łomża
Bronisław Wolanin – „Świat ceramiki”

W KWIETNIU
- Galeria Miejska MPiK, Gliwice
Michał Staszczak – „Imaginaria”, rzeźba
- Galeria „Van Golik”, Warszawa
Maciej Hoffman – malarstwo
- Galeria „Pionova”, Gdańsk
Witold Liszkowski – „Poza przestrzenią”, 
malarstwo
- Galeria ZPAP, Gdańsk
Kazimierz Jasiński-Szela – malarstwo
- „Galeria Na piętrze”, Fundacja Cepelia, 
Warszawa
Bronisław Wolanin – „Ceramiczny świat”
- Galeria „Pod Lipami” ODK, Poznań
Maria Gostylla-Pachucka – tkanina artystyczna

W MAJU
- Galeria Szkła i Ceramiki, BWA, Wrocław
Ludwik Kiczura – „Historia szklanej pasji”, 50 lat 
pracy artystycznej
- Galeria „Skalna”, Ośrodek Kultury, Strzelin
Urszula Wilk – malarstwo
- Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Oleśnica
Danuta Pałka-Szyszka – „Z cyklu ogrody...”

W CZERWCU
- Europejskie Centrum Inwestycyjne, 
Warszawa
Kazimierz Jasiński-Szela – malarstwo
- Galeria „Zamek”, Centrum Kultury 
„Zamek”, Wrocław
Michał Staszczak – „Wieloświaty”
- BWA, Rzeszów
Piotr Błażejewski – malarstwo



Galeria Tkacka NA JATKACH
ul. Jatki 19/23
W STYCZNIU
- Marta Tokar – „Ptasie słońce”
W LUTYM
- Anna Jesinowicz-Nguyen – „Gobeliny 
ocalone od zapomnienia”
W KWIETNIU
- „Odpowiedzialność za prawdę” - obchody 
piątej rocznicy śmierci Jana Pawła II
W MAJU
- Eva Damborská – „Włókno i drut – dialog”

Galeria M Odwach
ul. Świdnicka 38a
W KWIETNIU
- XY Anka Mierzejewska – „God-Dog”, 
malarstwo
W MAJU
- Krzysztof Skórczewski – „Artysta 
nienowoczesny”, grafika

Galeria „Na Solnym”
pl. Solny 11
W STYCZNIU
- Andrzej Bień – malarstwo 
W MARCU
- Agata Kosmala – malarstwo 
W MAJU
- Joanna Kaucz – „Rysunek, malarstwo...
portret”

WYSTAWY W NASzYCH 
GALERIACH

Galeria BB
ul. Jatki 3/6
W GRUDNIU 2009
- Marta Wojciechowska – „0º Celsjusza”, szkło
W KWIETNIU 2010 
- Beata Mak-Sobota – „Stop-kolor”, szkło

Galeria „Domus”
ul. Jatki 7/8
W LUTYM 
- Michał Kosma Jędrzejewski – grafika, 
rysunki, design
W MARCU
- Jerzy Chodurski – szkło 
W CZERWCU
- Anna Szpakowska-Kujawska – malarstwo, 
ceramika, szkło

Galeria M Stare Jatki
ul. Jatki 9/10
W MARCU
- Leszek Rózga – „Moje Prowincje”, grafika
W MAJU
- Mirek Antoniewicz – „Exercise-book”, 
malarstwo
- Aleksandra Makowska – „Czerwona walizka”, 
grafika

Galeria Wrocławska
ul. Jatki 11
W CZERWCU
- Barbara Gulbinowicz – „Punkty zborne”

Galeria Krystyny Kowalskiej
ul. Jatki 12/15
W KWIETNIU
- Magdalena Cornford – „Déjà vu na Jatkach”
W MAJU
- Ewa Naskow – „Personifikacje”, rysunek

Bardzo przepraszam Panią Agnieszkę Kopeć, 
której nazwisko – wskutek niefortunnego zbie-
gu okoliczności – znalazło się (a nie powinno) 
pod tekstem pt. „Wyzwalanie pamięci” (Infor-
mator 2'2009 (33), Pismo Okręgu Wrocław-
skiego ZPAP, str.16), gdyż Pani Agnieszka Ko-
peć nie jest autorką tego tekstu. 

Z wyrazami szacunku Kamila Żurawska.


