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 Obrazowanie i ślady związane z grzebaniem zmarłych to jedne z pierwszych przejawów rozwoju 
kultury ludzkiej. Pojawiło się ono  i towarzyszy „najbardziej zadziwiającemu osiągnięciu ludzkich mózgów” 
jakim jest wiara w istnienie transcendentnego ducha. Obraz łączy się ze zdolnością myślenia symbolicznego 
i potrzebą wytwarzania symbolicznych struktur.

 W całej historii obrazowania szczególnie ważne było przedstawianie ludzi-ich postaci i twarzy.

 Każde istnienie wyraża się w jakiś sposób w swoim kształcie, także ludzie.

 Twarz jest nam niesłychanie bliskim kształtem, potrafimy dostrzec ją wszędzie. Nieokreślone plamy 
najczęściej kojarzą się z twarzą. Ponadto patrząc na jakąkolwiek, czasem ledwo czytelną, twarz natychmiast, 
całkiem instynktownie, odczuwamy jej wyraz. Oddając wyraz twarzy, portret zdaje się przedstawiać życie 
psychiczne osoby portretowanej, jednak „w rzeczywistości jedynym życiem psychicznym, które znamy bez-
pośrednio, jest nasze własne życie psychiczne”.

 To co nas otacza jest też w jakimś stopniu naszym portretem.

 Na wystawie prezentowane będą różne rodzaje i  formy przedstawień życia. Formuła wystawy jest 
bardzo otwarta.

Michał Träger



 Od czasów kopernikańskich Toruń zachowuje status miasta, w którym naukowa czy artystyczna 
refleksja o człowieku zyskuje nobilitujący poziom. Tu dostrzegamy wagę ludzkiego poznania, zawsze szu-
kając równowagi między intelektualnymi, emocjonalnymi czy duchowymi aspiracjami kolejnych pokoleń. 
Ten głęboko humanistyczny i związany z Toruniem kontekst będzie zatem sprzyjał także odbiorowi dzieł 
zgromadzonych na ogólnopolskiej wystawie zbiorowej „Obraz Człowieka”. Ekspozycję tę traktujemy jako 
ważny akcent VI Tygodnia Refleksji nad Kulturą Duchową oraz zachęcającą propozycję tegorocznej jesieni 
kulturalnej w Toruniu.  

 Mam nadzieję, że wszyscy goście tej wystawy odnajdą w prezentowanych dziełach – zgodnie z ocze-
kiwaniami jej organizatorów – prostą prawdę o duchowym wymiarze ludzkiej cielesności. Od stuleci jest 
ona modelowana przez tradycję kopernikańską i osiągnięcia złotego wieku kultury polskiej, co w Toruniu 
przyjmujemy z oczywistą dumą i satysfakcją.

Prezydent Miasta Torunia 

Michał Zaleski



 Być człowiekiem to czuć, kładąc swoją cegłę, że się bierze udział w budowaniu świata – napisał kie-
dyś francuski pisarz i filozof Antoine de Saint Exupery. Świat potrzebuje sztuki, artystów, a także piękna, 
inspiracji i doznań, które dają nam – widzom. Wszyscy jesteśmy widzami i każdy z nas zasługuje na piękno, 
możliwość obcowania ze sztuką, na chwilę wytchnienia i inspiracji. W dzisiejszych zabieganych czasach 
często zapominamy o tym, co naprawdę ważne – aby na chwilę zatrzymać się, przystanąć, zadumać. Czasem 
zapytać - a czasem odpowiedzieć. Każdy z nas nosi w sobie pytania, na które odpowiedź wymaga czasu. 

 Dla mnie człowiek i humanizm był i jest wartością najwyższą, dlatego zapraszając Państwa na tę 
wystawę jestem przekonany, że będzie to wspaniałe doświadczenie, ale i okazja do refleksji. Bowiem bez 
tej refleksji, bez potrzeby dzielenia się nią nie byłoby sztuki – ale nie było by także Fundacji Jacka Rutkow-
skiego Pomagajmy Razem oraz PW. Mat-Bud Sp. z o.o. Sp.k. Nie było by ich jednak przede wszystkim  bez 
nas -  ludzi. Niech zatem  człowiek – każdy z  nas, artystów czy  gości, ma szansę  na tę bezcenną chwilę 
inspiracji, refleksji, a także dzielenia się nimi, na chwilę  spokoju z  dala od codziennego pędu, zanurzając 
się w pięknie. Giordano Bruno napisał kiedyś, że „początek, środek i koniec, narodzenie, wzrastanie i do-
skonalenie się wszystkiego, co widzimy, jest z przeciwieństw, przez przeciwieństwa, w przeciwieństwach, 
ku przeciwieństwom. Piękno jest wielorakie”. Jestem przekonany, że jego słowa doskonale oddają ducha tej 
wystawy, do obejrzenia której mam zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić.

Przewodniczący Rady Fundacji

Jacek Rutkowski



Obrazy



Grażyna Anioł, Portret dziewczynki w błękicie
olej, 40x30, 2014



Agnieszka Anioł, Alegria
akryl, 70x50, 2018



Karol Babicz, Portret Aleksandry Leny Lewandowskiej
technika olejno-żywiczna na płótnie bawełnianym 20x20, 2018-19



Milena Bednarska, Czar
akryl, 50x70, 2019



Piotr Będkowski, Bez tytułu
pastel olejny, 100x70, 2019



Piotr Będkowski, Scena rodzajowa
pastel olejny, 74x60, 2019



Julia Boguszewska, Kalina
malarstwo cyfrowe, 50x50, 2019



Marta Brodowska, Viator
olej na płótnie, 100x70, 2019



Magdalena Chomiak, Dłonie matki
olej na płótnie, 33x27, 2019



Magdalena Chomiak, Ojciec
olej na płótnie, 46x33, 2019



Rafał Czwichocki, Starzec
pastel na papierze, 70x50, 2019



Rafał Czwichocki, Rycerz w ciemności 
olej na płótnie, 95x70, 2012



Bożena Fibik-Beim, Taniec I
monotypia, 30x40, 2016



Bożena Fibik-Beim, Taniec II
monotypia, 30x40, 2014



Anna Fic-Lazor, Macierzyństwo
tusz, papier, 70x50, 2019



Anna Fic-Lazor, Melancholia
tusz, papier, 70x50, 2019



Tadeusz Gapiński, Kamionki w Chełmnie
olej, 73x54, 2019



Tadeusz Gapiński, Przystań nad zatoką
olej, 55x46, 2019



Tadeusz Gapiński, Rejs po zatoce
olej, 50x70, 2019



Mirosław Goliszewski, Kompozycja z aktem
technika własna – papier akwarelowy, 100x70, 2013



Mirosław Goliszewski, Tors i dwa ptaki
akryl, olej na płótnie, 70x100, 2019



Małgorzata Iwanowska-Ludwińska, Oni
suchy pastel, karton, 50x70, 2019



Małgorzata Iwanowska-Ludwińska, Wspomnienie Anieli Jawojsz-Iwanowskiej 
– Staniany nad Dubissą na Litwie ok. 1900 r.

suchy pastel, karton, 100x70, 2019



Jerzy Jakubów, Kain
rysunek ołówkiem, 50x50, 2019



Danuta Jamiołkowska, Obraz Człowieka I
akryl, płótno, 70x70, 2019



Danuta Jamiołkowska, Obraz Człowieka II
akryl, płótno, 70x70, 2019



Zbigniew Jankowski, Na nieszpory
akwarela, 52x27, 2019 



Zbigniew Jankowski, Człowiek w plenerze
akwarela, 52x27, 2019



Mieczysław Janowski, Nad brzegiem,
olej, 55x46, 2019



Kamil Emanuel Klonowski, Św. Jan Chrzciciel (Manieryzm polski)
tempera jajowa, tusz, płótno, 40x50, 2017



Piotr Klugowski, Wszystkie nasze dzienne…
gwasz, 89x60, 2000



Piotr Klugowski, Oni
gwasz, 88x58, 1997



Piotr Klugowski, Dwoistość natury człowieka II
gwasz, 89x60, 2019



Mirosław Kocoł, Bez tytułu
technika własna, 14x67, 2018



Stanisław Kokolus, Światłość w ciemności
technika mieszana, 135x100, 1994



Tomasz Kokott, Bez tytułu
akryl na płótnie, 50x60, 2019



Tomasz Kokott, Duke
akryl na płótnie, 50x60, 2019



Danuta Krajewska-Pietrasik, Odpoczynek
rysunek – tusz na papierze, 58x40, 2017



Danuta Krajewska-Pietrasik, Wołanie o pomoc
rysunek – tusz, atrament na papierze  68x48, 2017



Maria Krupska, Znikanie I
rysunek, ołówek, 51x72, 2014



Maria Krupska, Znikanie II
rysunek, ołówek, 51x72, 2014



Maria Krupska, W nicość…?
olej, 103x84, 1988



Alexandra Kulik, Portret barda
pastel, 34x42, 2018



Hanna Ledóchowska-Dziewulska, Portret Wojciecha Dziewulskiego
olej na płótnie, 42x57, 2015



Paweł Lewandowski-Palle, z cyklu „Wydarzenia”: PL-P 217. Oczekiwanie na program
technika mieszana na desce, 27,5x19,5 cm, 1984-2019



Daria Agnieszka Maciąg, Druga twarz młodej kobiety
olej, 35x50, 2019



Dariusz Młynarczyk, 97/2019
akryl i technika rysunkowa na papierze 28x28, 2019



Dariusz Młynarczyk, 101/2019
akryl i technika rysunkowa na papierze 26x26, 2019



Dariusz Młynarczyk, 108/2019
akryl i technika rysunkowa na papierze 26x26, 2019



Janusz Myrna, Zainteresowanie
olej na płótnie, 100x70, 2019



Janusz Myrna, Melancholia
olej na płótnie, 100x70, 2019



Anna Nowak, W pociągu
akwarela, 32,5x48, 2019



Hanna Osowicka-Kozarzewska, Św. Brat Albert
olej, 55x85, 2012



Edgar Jerzy Pill, Autoportret
farby krzemoorganiczne na desce, złocenia (23-karatowe złoto), 87x96, 2017



Edgar Jerzy Pill, Awantura w planetarium
akryl na desce, 86x61, 2019



Edgar Jerzy Pill, Nosfermama
olej ze złoceniami na płótnie, 70x61, 2010



Krzysztof Polaczenko, Pożeracz czasu
akryl, kredki i długopis, 86x99, 2017



Krzysztof Polaczenko, Wilczy apetyt
akryl, pastel olejny, długopis, 60x86, 2017



Janusz Popławski, Jedenasty dzień listopada (Autoportret w 100-lecie)
ołówek, kredka, papier, 100x70, 2018



Mirosława Rochecka, Otwarty
olej, płótno, 80 x 80, 2017



Kazimierz Rochecki, Portret Zygmunta Mycielskiego
akryl, płótno, 60 x 80, 2016



Joanna Strzelecka-Traczykowska, Przemijanie
pastel, kredka, 68x48, 1998



Joanna Strzelecka-Traczykowska, Niepokój
pastel, 66x47, 2000



Joanna Strzelecka-Traczykowska, Wir
kredka, pastel, 68x48, 2014



Marek Szary, Autoportret
pastel olejny, 60x80, 1995



Marek Szary, Autoportret w góralskiej czapce
pastel olejny, 60x80, 1998



Henryk Szkutnik, Arlekin mimo woli
olej, płótno, 80x100, 1991



Henryk Szkutnik, Temi rencami albo portret stryjka
olej, płótno, 80x100, 1992



Henryk Szkutnik, Niedzielne popołudnie na rynku wielkim
olej, płótno, 80x100, 2014



Maria Szurmiej, Hafty
technika mieszana, 60x45, 2009



Maria Szurmiej, Sweet
technika mieszana, 60x45, 2009



Ewa Tomaszek, Śpiąca Klara
olej na płycie pilśniowej, 88x88, 1998



Ewa Tomaszek, Mama z Marysią
olej na płótnie, 100x81,5, 2012



Jerzy Jan Tomaszek, Zaraz wypływam
akwarela na papierze, 65x83, 2019



Michał Träger, Święci i błogosławieni I
pastel, 100x70, 2019



Michał Träger, Święci i błogosławieni II
pastel, 100x70, 2019 



Michał Träger, We śnie i na jawie
pastel, 100x70, 2019



Piotr Tymochowicz, Bez tytułu
długopis na papierze, 39x28, 2009



Krzysztof Walczewski, Kościół w Służewie
akwarela, 50x70, 2019



Iwona Woźniak, Św. Katarzyna Aleksandryjska
ikona, olej na desce 80x30, 2014



Marzena Zacharewicz, Bezbronna przestrzeń
biała kredka, papier, 50x70, 2017



Krystyna Zlot, Odpoczynek
akryl, płótno, 70x50, 2016



Krystyna Zlot, Autoportret - przesilenie
akryl, płótno, 40x40, 2016



Autorzy



Agnieszka Anioł – absolwentka UMK w Toruniu i KPSW w Bydgoszczy. Pierwsze obrazy powstały pod kierunkiem Małgorzaty 
Paszkowskiej – Szylberg. Następnie uczestniczyła w zajęciach z malarstwa prowadzonych przez Waldemara Malaka. Od roku 
2017 uczęszcza na warsztaty do pracowni plastycznej Jakuba Elwertowskiego. Specjalizuje się w abstrakcyjnym odzwierciedleniu 
fotografii techniką farby akrylowej. Ulubionymi tematami prac są: rzeźba, urokliwe zakątki miast i zwierzęta. W roku 2019 odby-
ły się trzy wystawy prac Agnieszki Anioł, były to wystawy malarstwa obejmujące prace Agnieszki Anioł i jej mamy Grażyny Anioł.

Grażyna Anioł – jest emerytowaną nauczycielką. Obrazy maluje od 2007 roku. Tajniki malarstwa zgłębiała na warsztatach pod 
kierunkiem Małgorzaty Paszkowskiej-Szylberg w Klubie IWsp SZ. Brała udział w kilku innych warsztatach dla dorosłych. Maluje 
najchętniej pejzaże i kwiaty. Motywem jej malarskich inspiracji jest natura oraz malarstwo impresjonistów. Do tej pory odbyło się 
kilkanaście indywidualnych wystaw malarstwa Grażyny Anioł.

Karol Babicz - ur. w 1985 r. Pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej. Studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w latach 2005-2011. Dyplom z zakresu malarstwa sztalugowego oraz projektowania 
malarstwa w architekturze i urbanistyce pod kierunkiem prof. P. Błażejewskiego i prof. W. Kaniowskiego w 2011 r. Od 2013 r. 
asystent w Pracowni Technologii Malarstwa Sztalugowego, Organicznych Technik Malarskich i Mozaiki macierzystej uczelni. 
Zajmuje się malarstwem oraz rekonstrukcją malarstwa w dziedzinie konserwacji. Autor ok. 150 obrazów eksponowanych na 7 
wystawach indywidualnych: „The sheltering sky” Galeria MD_S, Wrocław (2012) ,,Pod bezpiecznym niebem” Skansen Miejski, 
Dobre Miasto (2015), „ Czernie i biele” Galeria „OMEGA” im. Marka Hoffmana, Toruń (2016), „Inna forma myślenia” Galeria 
Sztuki Współczesnej we Włocławku (2018), „Malarstwo” Burris Hall Gallery Highlands University New Mexico Las Vegas (USA) 
(2018), „Portrety/Malarstwo” Galeria Sztuki Współczesnej BCK w Brzegu (2018-19). Uczestnik ok. 60 wystaw zbiorowych w 
kraju i zagranicą.

Milena Bednarska -  lat 34, malarka amatorka z Piechcina. Tworzeniem uwalnia się od przeszłości i odcina od teraźniejszości. 

Piotr Będkowski, urodzony w 1955 roku. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom w zakresie malarstwa 
sztalugowego w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego w 1986 roku. Od 1987 roku pracuje w Zakładzie Malarstwa Instytutu  
Artystycznego na WSzP UMK. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w 
dyscyplinie sztuki piękne. Od 2013 roku pracuje na stanowisku profesora UMK. Uprawia malarstwo i rysunek. Swoje prace  
prezentował na licznych wystawach w kraju i za granicą.

Julia Boguszewska - urodzona w 1986 roku w Lublinie. W latach 2001-2005 uczęszczała do Liceum Plastycznego im. C. K Nor-
wida w Lublinie. W latach 2007-2012 studiowała na ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Tworzy w zakresie rysunku, 
malarstwa sztuki użytkowej, oraz grafiki projektowej powiązanej z ilustracją. Czynnie uczestniczy w inicjatywach społeczno- 
artystycznych na terenie Łodzi oraz Lubelszczyzny. Swoje prace prezentuje również w ramach grupy twórczej – Stowarzyszenia 
Artystycznego Prowincja [juliaboguszewska@gmail.com]

Marta Brodowska, ur. 1984, malarka, historyczka sztuki, absolwentka m.in. UMK w Toruniu. Członkini Visual Artist Ireland, 
tworzy głównie w Dublinie oraz Toruniu. Na stałe współpracuje z licznymi galeriami w Polsce i za granicą, a jej prace znajdują się 
w wielu kolekcjach prywatnych. Na swoim koncie ma również  udział w wielu wystawach, m.in. w Dublinie, Toruniu, Trójmieście 
czy włoskim Prato. Swoje twórcze poszukiwania skupia wokół rozważań filozoficznych o kondycji człowieka, świata, poszukiwa-
nia tego, co nieuchwytne i duchowe. Liryczny, symboliczny charakter jej prac nawiązuje do realizmu, symbolizmu i surrealizmu, 
które są jednocześnie najbliższe jej naukowym zainteresowaniom. Często są to treści wymagające od widza erudycji, oraz pogłę-
bionej analizy. Nie stroni również od odwołań do dawnych mistrzów, których dzieła reinterpretuje, wpisuje w nowe konteksty, 



nadaje nowe, nieraz zaskakujące znaczenia. Przenosząc treści i znaczenia kulturowe fragmentów dzieł dawnych mistrzów, Marta 
Brodowska, bawi się kontekstami, zadaje pytania, nie stawiając jednak jednoznacznych odpowiedzi, zmusza widza do podróży 
w czasie, swobodnego przepływu znaczeń i treści, kontemplacji i zadumy. Prywatnie zakochana w malarstwie małych mistrzów 
holenderskich, sztuce końca XIX wieku, z natury obserwatorka wszystkiego co ją otacza, swoje odczucia i emocje ukrywa potem 
w obrazach, zawsze jednak mieszają się one z warstwą erudycji. Kiedy nie maluje, wyrusza w świat by konfrontować, obserwo-
wać i kontemplować – wówczas zamienia się w fotografa. Pasjonatka filozofii, literatury, kultury i sztuki XIX wieku, historii, oraz 
wielbicielka kotów. 

Magdalena Chomiak - urodzona 25 października 1987 roku w Oleśnicy. W 2013 roku ukończyła studia magisterskie na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku konserwacja i restauracja malarstwa 
i rzeźby polichromowanej. Obecnie kontynuuje kształcenie na stopniu doktoranckim w zakresie sztuk pięknych. Czyn-
nie uprawia malarstwo. Interesuje się zarówno sztuką dawną, jak też współczesnym malarstwem oraz tkaniną artystycz-
ną.  Wybrane wystawy indywidualne: Wystawa malarstwa w Galerii Forum na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (paździer-
nik 2015), Wystawa malarstwa „Szkice akwarelowe i pastele” w Galerii 011 w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od 
Nowa w Toruniu (kwiecień 2018), Wystawa malarstwa „Witryny sklepowe” w Galerii 011 w Akademickim Centrum Kultury 
i Sztuki Od Nowa w Toruniu (listopad 2018), Wystawa malarstwa „Wobec śmierci. Gwasze”, Galeria Dworu Artusa w Toruniu 
(luty 2019).

Rafał Czwichocki, ur. 1975 roku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Studia na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu na kierunku Malarstwo w pracowni prof. Mieczysława Ziomka. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, 
ilustracją. Wystawy indywidualne: kwiecień 2004 r. – wystawa malarstwa ,,Portrety’’, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka, Toruń; kwiecień 2004 r. – wystawa akwareli, WBK, Toruń; styczeń 2005 r. – wystawa malarstwa ,,Portrety’’, GTPS Ga-
leria Punkt, Gdańsk; wrzesień 2005 r. – wystawa malarstwa ,,Portrety’’, IDK, Inowrocław; styczeń 2007 r. – wystawa akwareli, 
Galeria Akademii Umeni, Bańska Bystrzyca, Słowacja; lipiec, sierpień 2008 r. – „2 x Malba”, Galeria Uriadu Banskobystrickieho 
Kraja, Bańska Bystrzyca, Słowacja; listopad 2009 r. – „Malarstwo”, Miejskie Centrum Kultury, Aleksandrów Kujawski; maj 2011 
– „Ku Światłu” , Galeria Forum, WSP UMK, Toruń. Udział w wielu wystawach zbiorowych.

Bożena Fibik-Beim. Ukończyła studia plastyczne na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
uzyskując dyplom w zakresie malarstwa i pedagogiki artystycznej. Wystawia od 1976 roku. Jest członkiem Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków, Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury oraz Ekoartu. Uczestni-
czyła w ponad 300 wystawach zbiorowych na terenie kraju oraz w Niemczech [w Kilonii] i Londynie. Indywidualnie swoje prace 
wystawiała w Łodzi, Gnieźnie, Koninie, Gdyni, Mogilnie, Worms [Niemcy] oraz wielokrotnie w Poznaniu. Zajmuje się malar-
stwem sztalugowym, na jedwabiu oraz rysunkiem i fotografią. Od ponad 40 lat pracuje jako instruktor plastyki w Młodzieżowym 
Domu Kultury Nr 1 w Poznaniu. Przez 17 lat prowadziła tamże galerię „Pod Arkadami”, w której promowała twórczość plastycz-
ną nauczycieli oraz dzieci i młodzieży. Prace jej znajdują się wzbiorach prywatnych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Indiach.

Anna Fic-Lazor.  Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie ukończyła studia na Wydziale Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1988). Malarstwo studiowała w pracowni Danuty Makowskiej 
i Rajmunda Ziemskiego, rysunek w pracowni Stefana Damskiego i Mariana Nowińskiego. Od 1987, jako konserwator dzieł 
sztuki, zawodowo związana z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Od 2015 jest dyrektorem tej instytucji. Prowadzi działalność 
związaną z ochroną dóbr kultury. Jest członkiem Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy MKiDN oraz członkiem rad 
wielu muzeów. Odznaczona Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, honorowym medalem im. Bohdana Marconiego (ASP 
Warszawa) za zasługi w kształceniu młodych adeptów sztuki, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem



„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Zajmuje się także projektowaniem graficznym publikacji książkowych, kalendarzy, grafiki  
rysunku wydawniczego, druków akcydensowych. Jest autorką scenografii kilkudziesięciu wystaw i aranżacji ekspozycji. Uprawia 
olej, akwarelę i gwasz, pastel, rysunek, fotografię – prace w kolekcjach prywatnych. Wystawy zbiorowe: 2014, „...zaczęło się w 
Kozłówce. Historia dokonań pierwszego muzeum w powojennej Polsce (1944–2014)”, 2016, „80-lecie Okręgu Lubelskiego ZPAP”, 
2018, „Inspiracje”; wystawa indywidualna w ramach Objazdowej Galerii Sztuki ZPAP-2018, „Widok z Okna”.

Tadeusz Gapiński urodził się 22 grudnia 1953 roku w Toruniu. Uprawnienia ministerialne otrzymał w 1985, a do ZPAP został 
przyjęty w 1995 roku. Miał kilka wystaw indywidualnych między innymi w Galerii S ,w Galerii „ U Kalimacha”, w Galerii „Na 
Piętrze” oraz w Galerii Domu Muz. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych uzyskując za swoje prace liczne wyróżnienia. „W 
dzisiejszym świecie sztuki, który odrzuca realne postrzeganie natury a chętniej posługuje się znakiem, szyfrem, kodem, twórczość 
Gapińskiego jest niemal klasyką realnego pejzażu i poprawnego rzemiosła.” „Gapiński jest malarzem chwili, pory roku, pory dnia. 
Wybiera ustronne miejsca aby jak w „stop klatce” zatrzymać urodę rzeczywistości, która nas otacza. Maluje zapomniane zakątki 
swojego rodzinnego miasta, okoliczne pola i łąki rozciągające się do dalekiego horyzontu. Zaprasza odbiorcę na wędrówkę polną 
drogą czy w głąb parku pełnego drzew i zarośli.” - Małgorzata Wawrzak

Mirosław Goliszewski urodził się 1961 roku w Strzelcach Opolskich. Studia ukończył w 1985 roku na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Od tego czasu zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, sporadycznie rzeźbą i 
ilustratorstwem, jest pedagogiem oraz nauczycielem rysunku i malarstwa.   W roku 1999 ilustrował „Pana Tadeusza”   dla wydaw-
nictwa >DEBIT< z Bielska Białej. Uczestniczył w wielu plenerach malarskich w kraju i za granicą, między innymi w Ogrodach 
Prezydenckich  w Warszawie(2001 r.),   Geord Fridrich Handel – der Musiker Und Seine Bedeutung fur die europaishe Musik” 
Halle (Niemcy 2002 –   2003 r.) oraz w Hradcu na Moravici -„Jantarowa Cesta”- w Czechach(2000 r.).  Od czasu ukończenia 
studiów był uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. W latach 2010-2015 pełnił funkcję wiceprezesa ZPAP 
Oddział Gliwice. W roku 2011 otrzymał  Odznakę Honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”, przyznaną przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego . W roku 2012  otrzymał Nagrodę Prezydenta Gliwic   na  Piątym Plenerze Gliwickim 
2017 - X Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto” - Gliwice NAGRODA PREZESA PARKU NAUKOWO – TECHNO-
LOGICZNEGO „TECHNOPARK GLIWICE” sp. Z o.o. 2018 – Ogólnopolska wystawa - 100 obrazów na stulecie niepodległości 
Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu 2018/19 – 45 Salon Zimowy – Ogólnopolskie Biennale Sztuki – Mazowieckie Centrum 
Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA „ w Radomiu  

Małgorzata Iwanowska-Ludwińska, ur. w 1950 roku w Poznaniu. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w latach 1968-1973, 
w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego i prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Po dyplomie pracowała w Galerii 
Współczesnej Janusza Boguckiego w Warszawie, później przeniosła się pod Wrocław do Lubiąża, gdzie znalazła zatrudnienie 
wraz z mężem, Jerzym Ludwińskim, krytykiem sztuki. Jeszcze później oboje przeprowadzili się do Torunia, osiadając tu na stałe. 
Od roku 1974, Małgorzata Iwanowska – Ludwińska jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków; maluje
obrazy olejne, rysuje, bierze aktywny udział w życiu artystycznym. Od roku 2005, należy też do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 
najpierw okręgu toruńskiego, a potem warszawskiego. Wydała drukiem osiem książek. Są to kolejno: „Jurek- szkice do portretu”, 
„Włóczęga i dziewczyna w Toruniu”, „Cień ojca na tle tężni”, „Dinozaury w śniegu”, „Margerytki”, „Dyptyk z Agatą”, „Artyści”, 
„Chełmionka i inne wiersze”. W styczniu 2014 roku obchodziła jubileusz 40-Lecia pracy twórczej.



Jerzy Jakubów - ur. 19.X.1957 r. w Cieplicach Śląskich (Jelenia Góra). Rzeźbiarz, grafik, ilustrator. Absolwent PLSP im. Antoniego 
Kenara w Zakopanem - specjalne wyróżnienie za przygotowanie zawodowe oraz pracę poświeconą Józefowi Gielniakowi. Posiada 
uprawnienia artysty grafika MKiSz. Członek ZPAP. Stypendysta MKiSz. Prace w zbiorach muzealnych w kraju i zagranicą. W 
odrestaurowanej Kowarskiej Kolejowej Wieży Ciśnień prowadzi drzeworytnię, a na antresoli ekspozycję kolekcji lasek. W 
swoim dorobku artystycznym posiada nagrody, dyplomy i wyróżnienia za działalność artystyczną i społeczną.  Również: „Ars 
Populi” im. Władysława Hasiora, „Bonum Publicum” im. Aleksandra Patkowskiego „Brązowy Krzyż Zasługi”, „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”, „Zasłużony dla rolnictwa RP”, „Odznaką Honorową Sybiraka”, „Kawaler Kryształowej Koniczynki”, „Złotą 
Odznakę PTWK”, „Odznaką Szkarłatnego Serca PTWK”, „Honorowy Obywatel Miasta Kowary”. Uhonorowany tytułem: 
Przyjaciela Muzeum, Przyjaciela Dzieci, Grafika Roku. Filmy i reportaże tematem których jest twórczość Jerzego Jakubowa: 
„Pasja Tworzenia, „Prezentacje”, „Śladami Pegaza”, „Dwudziestolecie”, „W poszukiwaniu ksylografu”. Literatura dotycząca osoby i 
twórczości: „Polacy na przełomie XX i XXI w.”, „Francuski Słownik Artystów – inspirujących się tematem zwierzęcym”, „Misterium 
Tożsamości. Jerzego Jakubów droga do gór i ludzi”, „Humaniści w sieci historii”, „Pokłosie’’, „Almanach Sztuki Dolnego Śląska i 
Śląska Opolskiego”. 

Danuta Jamiołkowska studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z 
barwnej grafiki warsztatowej w metalu uzyskała w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, 
kolażem, projektowaniem graficznym oraz pracą dydaktyczną ‒ współpracuje z kierunkami artystycznymi Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Realizowała projekty graficzne dla Teatru Polskiego w Bydgoszczy i 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy (cykle pomocy dydaktycznych). Od 2013 roku opracowuje graficznie wydawnictwa 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Stworzyła autorskie wydawnictwo czyli Książeczki o życiu I 
i II. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy.  Od 1976 roku uczestniczy w wystawach zbiorowych ogólnopolskich, środowiskowych  
i poplenerowych.

Zbigniew Jankowski, urodził się w 1943 roku. Edukację plastyczną rozpoczął w 1958 roku pod kierunkiem Henryki Staszewskiej 
– Królikowskiej. Z wykształcenia i zwodu specjalista aparatury medycznej. Do roku 2007 czynnie działał w amatorskim ruchu 
plastycznym. Pisarz regionalista. Od 2007 roku członek ZPAP w Toruniu.  Od lat bierze czynny udział w cyklicznych wystawach 
i konkursach, między innymi: „Dzieło Roku” i „Annale” w Toruniu, „Włocławskie Impresje”, „Triennale Plastyki Włocławskiej”. 
Uczestniczył w wielu plenerach, również ogólnopolskich, takich jak, na przykład: „II Plener Kujawski – Klasztorek Nieszawa 2016”, 
„Kręgi – Skępe 2016”, Ogólnopolski Plener Malarski Agro–Art. 2014, 2015 w Gołaszewie. Wystawy indywidualne: „Malarstwo 
i rysunek”, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, 2013; „Pejzaż kujawski – akwarele”, Centrum Kultury „Browar B” we 
Włocławku, 2015; „Pejzaż kujawski – akwarele”, Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka oraz 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – 
Rehabilitacyjny SP ZOZ w Ciechocinku, 2016; „Pejzaże i symbole w akwareli”, Galeria ZPAP w Toruniu, 2018.

Mieczysław Janowski ur. 24.03.1946 r. we Wrocławiu. Z wykształcenia elektryk. W latach 1959-1970 uczęszczał do Społecznego 
Ogniska Plastycznego we Włocławku pod kierunkiem plastyków Lucyny Grzesik i Henryki Królikowskiej. Również w tym 
okresie korzystał z rad artystów-plastyków Jerzego Teodorowicza i Franciszka Kwiatkowskiego. W swojej działalności plastycznej 
brał udział w plenerach regionalnych, jak i ogólnopolskich. Tematyka prac obejmuje pejzaże, architekturę, postacie i portrety. 
Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Bierze udział w cyklicznych wystawach Związku Polskich 
Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego, do którego należy od 2016 r.



Kamil Emanuel Klonowski. Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z kon-
serwacji zabytków pod kierunkiem prof. Wiktora Zina na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz z malarstwa w 
pracowni prof. Zbigniewa Sprychy na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zrealizował 
również aneks z malarstwa ściennego w pracowniach prof. Romana Łaciaka oraz dra Kamila Kuzko. Członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych IAA/AIAP UNESCO, Paryż a także Society of 
Sussex Painters, Sculptors and Engravers, Wielka Brytania. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzi-
nie sztuki wizualne. Finalista ponad 20 konkursów artystycznych w kraju i za granicą. Autor 11 wystaw indywidualnych w Polsce, 
Francji, Wielkiej Brytanii i Japonii oraz uczestnik ponad 90 wystaw zbiorowych krajowych, międzynarodowych i wystaw sztuki 
polskiej za granicą. Prace w zbiorach prywatnych oraz publicznych, m.in. w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, Galerii Retroa-
vangarda w Warszawie. Uprawiane dyscypliny: malarstwo, kolaż, obiekt. | www.kamilklonowski.com |

Piotr Klugowski. Urodził się 25 kwietnia 1960 roku w Kowalewie Pomorskim. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa sztalugowego w pracowni prof. 
Mieczysława Wiśniewskiego uzyskał w 1985 roku. Od tego czasu pracuje w Zakładzie Malarstwa, przechodząc wszystkie szcze-
ble awansu nauczyciela akademickiego. W 2011 roku uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych.  Obecnie jest zatrudniony na 
stanowisku profesora zwyczajnego i prowadzi pracownię dyplomującą w zakresie malarstwa sztalugowego. W latach 2002-2005 
pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktycznych. Od 2005-2012 roku przez dwie kadencje był Dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Promocji Uniwersytetu. Twórczość w zakresie malarstwa, 
rysunku i grafiki, prezentowana w wielu prestiżowych galeriach w kraju i za granicą, wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Pra-
ce malarskie znajdują się w zbiorach muzeów i kolekcji państwowych jak i prywatnych w kraju i za granicą.

Mirosław Kocoł. Urodzony 1951 r. w Dobrzycy. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z grafiki w 1986 r. 
Po studiach pracował twórczo, uczestniczył w niezależnym ruchu artystycznym w Przemyślu, organizował Wystawy Niezależne 
w 1986 i 1987 r. w Przemyślu, współredagował pisma artystyczno-literackie „Strych Kulturalny” i „Spojrzenia Przemyskie” 
oraz był jednym z założycieli Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Brał udział w wielu wystawach. W latach 1996-2003 
prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami w Instytucie Pedagogiki UMK z przedmiotu „Terapia przez twórczość” oraz 
„Terapeutyczna pracownia grafiki”. W okresie od 1995 do 2000 roku współpracował z Działem Wydawnictw UMK, wykonując 
projekty graficzne publikacji naukowych UMK. Od 1993 roku był też współorganizatorem kilkudziesięciu wystaw twórczości 
plastycznej osób niepełnosprawnych w kraju i zagranicą. Obecnie pracuje jako terapeuta w Pracowni Rozwijania Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.

Stanisław Kokolus urodził się w 1963 r.  W 1984 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. W latach 
1989-1994 studiał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom w zakresie rysunku i wychowania 
plastycznego uzyskał w 1995 r. Od 1997 roku jest nauczycielem przedmiotów artystycznych w Państwowym Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Szczecinie. Chętnie uprawia malarstwo o tematyce sakralnej. Jego realizacje można spotkać w licznych świątyniach 
Pomorza Zachodniego.

Tomasz Kokot. Urodził się 24 września 1983 r. w Zabrzu, gdzie do dziś mieszka i tworzy. Wśród jego przodków można znaleźć 
najbardziej znanego polskiego reprezentanta prymitywizmu Teofila Ociepkę z Grupy Janowskiej, oraz francuskiego malarza 
polskiego pochodzenia, portrecistę Paula Merwarta. W 2003 roku ukończył klasę o profilu wystawienniczym w Liceum Sztuk 
Plastycznych w Zabrzu, naukę kontynuował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie w 2008 roku 
uzyskał tytuł magistra sztuki z dziedziny Grafiki Warsztatowej i Projektowania Graficznego. Swoją wiedzę postanowił poszerzyć 
na studiach podyplomowych – w 2010 roku ukończył kierunek Architektura Wnętrz i Wzornictwo na wydziale Architektury



Politechniki Śląskiej. Początkowo realizował się jako projektant znaków identyfikacji wizualnej w zabrzańskiej firmie Wirtualia. 
Na przełomie lat 2011 i 2012 zajmował się projektowaniem i realizacją wystaw czasowych w Muzeum Śląskim w Katowicach. Od 
2012 pracuje jako specjalista ds. realizacji projektów w Willi Caro – jednym z oddziałów Muzeum w Gliwicach. Jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego. Od czasu ukończenia studiów nieustannie tworzy 
nowe dzieła sztuki. Posługuje się takimi technikami jak malarstwo akrylowe, kolaż, asamblaż czy linoryt. W swoich pracach 
często używa także narzędzi grafiki komputerowej.

Danuta Krajewska-Pietrasik. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (dr nauk przyrodniczych) i Akademii Sztuk Pięknych w 
Łodzi (w 2012 roku ukończone z wyróżnieniem studia wyższe I stopnia na Wydziale Sztuk Wizualnych na kierunku Edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczość w zakresie malarstwa, 
rysunku i grafiki. Udział w ponad 80 wystawach w kraju i za granicą. 

Maria Krupska. Toruńska artystka zajmująca się rysunkiem i malarstwem. Pochodzi z rodziny od lat związanej z grodem Ko-
pernika (jej dziadkiem był Jan Makowski, brat Ludwika, przed wojną prezesa Chóru „Lutnia” i związków śpiewaczych, prezesa 
„Sokoła”). Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W 1973 r. uzyskała dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Mieczysława 
Wiśniewskiego. Jej prace znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz 
w licznych kolekcjach prywatnych. Brała udział w licznych malarskich plenerach międzynarodowych, ogólnopolskich oraz w 
wystawach poplenerowych – Toruń, Szczecin, Gdańsk, Elbląg, Pelplin Warszawa, Hameelinnan (Finlandia), Bonn (Niemcy). 
Wielokrotnie nagradzana w konkursach prezentujących grafikę i rysunek, m.in. 1976 – Hameelinnan (Finlandia); 1978, 1980, 
1991, 1996 – Dzieło Roku, Rysunek (ZPAP). W 1992 r. została odznaczona medalem „Ziemi Bydgoskiej” KPTK.

Aleksandra Kulik. Malarka urodzona 05.06.1950 w Częstochowie, od wielu lat mieszkająca w Niemczech, obecnie w Bottropie. 
Studiowała  Architekturę na Politechnice Krakowskiej, gdzie uczyła się  rzeźby i malarstwa u prof. K. Wróblewskiej. Maluje od 
lat dziecięcych, a z upływem czasu hobby to przekształciło się w prawdziwą pasję. Swoje zdolności plastyczne odziedziczyła po 
dziadku i ojcu. Stosuje różnorodne techniki, jak np. akwarela,  airbrush, akryl, farba konturowa, olej, pastel oraz techniki mie-
szane, trójwymiarowe (3D) z wykorzystaniem np. kamieni, muszli, suszonych elementów z lasu, ceramiki i innych. Najbardziej 
polubiła jednak portrety malowane pastelami. Alexandra ma już na swoim koncie wiele indywidualnych wystaw malarskich. 
Wykonuje na zamówienia portrety malowane pastelem, jak również obrazy w technice dowolnej. W wolnych chwilach pisze 
okolicznościowe wiersze.

Hanna Ledóchowska-Dziewulska. Urodziłam się 18 listopada 1953 r. w Szczecinie. Matka moja Helena z domu Parys wywiezio-
na na tereny ZSRR po powrocie do kraju w maju 1946 r., ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Rodzice moi 
przyjechali do Szczecina w 1952 r. zasiedlać ziemie odzyskane. Ojciec związany był zawodowo z morzem. Szkołę Podstawową i 
Liceum Ogólnokształcące nr 1 Profesor Janiny Szczerskiej ukończyłam w Szczecinie. W 1974 roku przyjechałam do Torunia i tu 
podjęłam studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Po ukończeniu studiów pozostałam 
w Toruniu i zawodowo związana byłam ze służbą zdrowia. Po przejściu na emeryturę rozpoczęłam systematyczną edukację arty-
styczna. Uczęszczałam przez 5 lat do pracowni znanego toruńskiego artysty malarza Edwarda Moszyńskiego. Pracuję w techni-
kach: olej, akwarela, tempera, akryl. Najczęstsze tematy mojej twórczości to pejzaż, architektura, portret.



Paweł Lewandowski-Palle. Ur. w 1954r. Pochodzi z Ciechocinka. Studia w latach w PWSSP/ASP we Wrocławiu. Dyplom z 
wyróżnieniem z zakresu malarstwa pod kierunkiem prof.: Zb. Karpińskiego i M. Zdanowicza w 1979r. Od 1978r. jest pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym macierzystej ASP, od 2002r. posiada tytuł naukowy profesora. Uprawia twórczość w zakresie obrazu 
malarskiego i instalacji malarskiej rozwijającą się w cyklach, m.in.: „Obrazy syntetyczne”, „Talizman”, „Hommage”, „Długa i kręta 
droga”, „Cała jaskrawość-druga jaskrawość”, „Prowokacja B.”, „13 grudnia 1981”, „Wydarzenia”, „Obrazy strukturalne”, „Góry”, 
„Błękit”, „Przestrzeń”, „Światło” i „Wołyń”. Autor ok. 900 obrazów, 67 wystaw indywidualnych, m.in. : „Wyjść poza cztery ściany” 
Galeria „Katakumby” Wrocław 1977, „Obrazy z Pallelandii-III” Zamek Książąt Pomorskich BWA Szczecin 1988, „Malarstwo” 
Centrum Sztuki Galeria EL Elbląg 1991 i 2001, „WIELOOBRAZOWOŚĆ” Galeria Miejska bwa Bydgoszcz 2012, „13 GRUDNIA 
1981” Galeria Krytyków POKAZ Warszawa 2012, „40/60.Namalowane” Muzeum Miedzi Legnica 2014-15, „mniej i bardziej 
CZARNE OBRAZY malarskie” Galeria TEST Warszawa 2017. Uczestnik ok. 400 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Kurator 
wystaw i autor tekstów o sztuce. Stały współpracownik Pisma Artystycznego FORMAT.

Daria Agnieszka Maciąg - urodzona w Nowogardzie, w roku 1992. Absolwentka Liceum Plastycznego w Szczecinie, obecnie 
studentka Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Oprócz przywracania drugiego życia 
zabytkom zajmuje się w wolnych chwilach przywracaniem etosu malarstwa dawnego. 

Dariusz Młynarczyk. Grafik i malarz, ur. w Łodzi w 1958 r., absolwent kierunku grafika w Instytucie Sztuki Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie.  Autor  kilkunastu wystaw indywidualnych w galeriach Łodzi, Warszawy, Rzeszowa, Sieradza, 
Częstochowy, Łowicza oraz w swojej autorskiej galerii Bank&DM w Głownie (www.bankanddm.blogspot.com), gdzie mieszka i 
pracuje. Uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych wystaw  zbiorowych, w tym  wystawy sztuki polskiej „Bliźniemu 
Swemu” w warszawskiej Zachęcie w latach 2009 i  2017, wystawy „Obraz Roku 2005” organizowanej przez redakcję periodyku 
Art.&Buisness w 2006 r. w Warszawie, retrospektywy międzynarodowych wystaw Quadro Art. w Berlinie w 2015 r. Brał udział w 
licznych wystawach pokonkursowych, poplenerowych oraz jako członek ZPAP w wystawach zbiorowych środowiska łódzkiego. 
W r.  2013  otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej, w 2016 został  
laureatem Nagrody Marszałka woj. łódzkiego. Nazwisko Dariusza Młynarczyka znajduje się w katalogu łódzkich artystów współ-
czesnych, stworzonym przez łódzkich historyków sztuki. www.artysci-lodzkie.pl/pl/

Janusz Myrna. Jestem magistrem psychologii i magistrem pedagogiki. Pracowałem ponad 20 lat jako psycholog i specjalista w 
jednostkach penitencjarnych. Realizowałem programy protrzeźwościowe i pomoc psychologiczną dla społeczności lokalnych 
oraz społeczności zagrożonych wykluczeniem. Biegałem maratony i trasy długodystansowe. Teraz jestem studentem IV roku 
malarstwa niestacjonarnego Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.  Rysunek i malarstwo obecne 
było na każdym etapie mojego życia. Zawsze coś mi dawały i były bezcennym, ponadczasowym źródłem komunikacji. Pozwalały 
uchwycić człowieka i towarzyszącą jemu urodę spostrzeganego świata. Doceniam bardzo ulotność chwili, jej urodę i próbuję 
uchwycić to w malarstwie, rysunku. Obejrzyjcie proszę moje prace i sami przekonajcie się o tym. Miałem też kilka wystaw, 
które pozwoliły mi doświadczyć emocji związanych z ich promocją i organizacją. Wszystkie były w jednym roku. Wymienię je:  
* Wystawa indywidualna: Malarstwo olejne 25.02-24.03.2018 r. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu * Wystawa zbiorowa: 
Wystawa Św. Jadwiga i jej Śląsk. Wystawa we Wrocławiu, Legnicy, Prochowicach. * Wystawa zbiorowa, pt. „Q&A” w Galerii 
MD_S we Wrocławiu w dniu 07.06.2018 r. * Wystawa zbiorowa malarstwa studentów Pracowni 210, 23.03-14.04.2018 r., pt. „Na 
progu” w Galerii BCK w Brzegu * Wystawa zbiorowa pt. „Św. Jadwiga” 06.08.-26.08.2018 r. w Muzeum piastów Śląskich w Brzegu 
* Wystawa indywidualna rysunku pt. „Rysować każdy może…” 28.08-14.09.2018 r. w Galerii BCK w Brzegu. *Wystawa zbiorowa 
pt. „100 obrazów na stulecie niepodległości Polski“ Toruń 6-30 listopada 2018r.



Anna Nowak. Uniwersytet Mikołaja Kopernika - licencjat z kierunku Krytyka Artystyczna - 2014–2017 Toruń. Magister sztuki 
z kierunku malarstwo, 2015 – Toruń. Nagrody: 2012 - nagroda w międzynarodowym konkursie „Nasi sąsiedzi - stroje ludowe”; 
2014 - indywidualna wystawa „Sekrety barw”, WSiE, Rzeszów; 2016 - uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach grafiki 
w Krzyżowej (Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży); 2017 - nagroda im. Stanisława Borysowskiego; udział w wystawie 
zbiorowej „Wizytówka” w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” w galerii Dworzec Zachodni; 2018 - indywidualna 
wystawa prac akwarelowych „Pejzaże”, Toruń.

Hanna Osowicka-Kozarzewska. Ukończyła studia malarskie na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Swoje prace 
prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą - we Włoszech, na Węgrzech, w Niemczech i 
Wielkiej Brytanii. Uczestniczyła również w wielu pracach konserwatorskich, zajmując się głównie rekonstrukcją malarstwa, m.in. 
w latach 1991-95 pracując w Ópusztaszer na Węgrzech przy wielkoformatowej Panoramie „Przybycie Węgrów”. Wiele uwagi i 
pracy poświęca także młodym adeptom malarstwa i rysunku.

Edgar Jerzy Pill, urodzony w rodzinie o artystycznych korzeniach, absolwent UMK w Toruniu – Wydział Konserwacji i Malar-
stwa. Swoje prace wystawiał m.in. w Hamburgu, Wrocławiu i Toruniu. Prywatnie tata Anielki i miłośnik czworonogów. W malar-
stwie najbardziej interesuje go proces twórczy. W swoich pracach przetwarza otaczającą go rzeczywistość używając koloru. Jest to 
dla niego swojego rodzaju linia balastu między widzianą rzeczywistością, a dekonstrukcją jej przez akt twórczy.

Krzysztof Polaczenko – urodził się 15 stycznia 1987 r. w Świdnicy. Zajmuje się malarstwem, muzyką i pisaniem. Uczestniczył 
w wielu spotkaniach autorskich i wystawach indywidualnych. Tematykę swoich prac malarskich czerpie bezpośrednio z obser-
wacji otaczającego nas świata, przedstawiając rzeczywistość w sposób surrealistyczny. Wielokrotnie łączy ze sobą kilka różnych 
technik plastycznych w jednej pracy. Kładzie ogromny nacisk na dopracowanie detali i długą trwałość prac. Jego obrazy znajdują 
się w polskich i zagranicznych kolekcjach. We wrześniu 2018 roku na międzynarodowym kanale George Takei został opubliko-
wany film ,,Malując własny lęk”, prezentujący powstawanie obrazu ,,Przerwa na lunch”. Film osiągnął ponad 1.2 mln wyświetleń. 
W 2010 roku założył jednoosobowy projekt muzyczny horiso, w którym sam gra na wszystkich instrumentach (gitara, trąbka, 
klawisze), a  także okazjonalnie śpiewa. Muzyka projektu została pobrana ponad 60 000 razy, a  poszczególne albumy zebra-
ły świetne recenzje w zagranicznych, internetowych radiach i blogach. W 2014 roku ukazał się jego literacki debiut, powieść 
pt. „Wanna” wydana przez wydawnictwo GSMA. Eksperymentalna forma i kontrowersyjna tematyka książki często wywoływała 
burzliwe dyskusje podczas spotkań autorskich. Czytelnicy docenili lekkie pióro oraz trafne spostrzeżenia młodego autora.

Janusz Popławski. Ur. w 1948 r. w Radomiu. Studia: Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom w 1975 r. w pracowni 
grafiki warsztatowej prof. Edmunda Piotrowicza. Tytuł doktora sztuki w dyscyplinie  grafika uzyskał na UMCS w Lublinie w 
2003 r. Twórczość w zakresie rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej i użytkowej oraz rysunku satyrycznego. Udział w ponad 
320 wystawach i konkursach środowiskowych, okręgowych, ogólnopolskich, w tym ponad 80 międzynarodowych (Argentyna, 
Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Macedo-
nia, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). Uczestniczył 
w prezentacjach polskiego rysunku współczesnego i grafiki polskiej, m.in.: Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w 
Olsztynie, Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie, Konkursie Graficznym im. Józefa Gielniaka w Jeleniej 
Górze, Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku, Małych Formach Grafiki  w Łodzi, Wschodnim Sa-
lonie Sztuki w Lublinie, Międzynarodowym Biennale Małej Formy Graficznej  i Ekslibrisu w Ostrowie Wlkp. Laureat 19 nagród 
i wyróżnień, głównie w dziedzinie grafiki i rysunku.



Mirosława Rochecka. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mie-
czysława Wiśniewskiego w 1989 r. Od roku 1996 pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Instytucie Zabytkoznawstwa i 
Konserwatorstwa. Obecnie na stanowisku profesora. Prowadzi pracownię malarstwa dla studentów konserwacji zabytków w 
Zakładzie Kształcenia Artystycznego. Twórczość artystyczna w dziedzinie malarstwa. Głównym problemem jej twórczości jest 
wyrażanie treści duchowych przez materię malarską. Posługuje się językiem syntetycznej formy abstrakcyjnej opartym na sym-
bolice światła i koloru. Swój przekaz artystyczny kierunkuje w stronę sacrum i wartości chrześcijańskich. W dorobku ponad 30 
wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą (Niemcy, Dania, Słowacja). Uczestniczyła w ponad 200 wystawach zbiorowych, 
plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą (Francja, Niemcy, Dania, Litwa, Słowacja, Ukraina). Nagrody i wyróż-
nienia, m. in: Medal na X Biennale Sztuki Sakralnej – Sacrum‘2000 w Gorzowie Wielkopolskim (2000); wyróżnienie w dziedzinie 
malarstwa na III Polygonyum – BWA Bydgoszcz (2013), wielokrotnie nagrody i wyróżnienia na przeglądach i konkursach Dzieło 
Roku i Annale ZPAP. Autorka artykułów i esejów o sztuce (Tajemnice światła i koloru, Wydawnictwo Naukowe, Toruń - 2007). 
Kurator wystaw problemowych: Wstańcie – Chodźmy (Katedra śśw. Janów – Toruń, 2008), (Akademicka Przestrzeń Sztuki – 
Toruń; BWA – Kielce, 2014), Projekt 966, Jubileusz Narodowy – Sztuka Polska 2016 (Muzeum Uniwersyteckie UMK – Toruń; 
Pałac Lubostroń w Lubostroniu, CK Wieża Ciśnień w Koninie; CK Browar B we Włocławku, 2016; Muzeum Archeologiczne w 
Poznaniu; BWA i UP w Pile, 2017).

Kazimierz Rochecki (ur. 1959 Jasło) profesor sztuk pięknych - malarz, rysownik i witrażysta, autor obiektów o charakterze 
rzeźbiarsko malarskim, instalacji i działań parateatralnych. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu (1980-1985). Dyplom z malarstwa w pracowni Prof. Janusza Kaczmarskiego (1985). Od 1985 r. pracuje na Wydzia-
le Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Do roku 2013 w Zakładzie Rysunku, aktualnie prowadzi pracownię witrażu w Zakładzie 
Malarstwa. Od 1990 r. zajmuje się także architekturą wnętrz, głównie w obiektach sakralnych, projektując kompleksowo wy-
posażenie wystroju wnętrz. Zrealizował ponad 120 monumentalnych witraży oraz 40 wielkoformatowych scen w technikach 
malarstwaściennego. Projektuje i realizuje witraże, malarstwo ścienne, wnętrza i wyposażenie obiektów sakralnych. Jest autorem 
61 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 250 wystawach, warsztatach, festiwalach i projektach artystycznych, w kraju 
i za granicą(Francja, Kanada, USA, Holandia, Niemcy, Litwa, Słowacja, Ukraina). Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m. in. 
Nagrodę Prezydenta Litwy na Międzynarodowym Sympozjum Malarskim - Soutine 2003 w Nemunas Park; Grand Prix na Ogól-
nopolskim Konkursie Malarstwa Aqua Fons Vitae, Medal na IX Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp. oraz wiele nagród 
i wyróżnień w konkursach Dzieło Roku i Annale ZPAP Okręgu Toruńskiego. Jest inicjatorem pomysłodawcą i kuratorem sześciu 
edycji Forum Malarstwa Polskiego w Lesku. Tematyka jego twórczości dotyczy kondycji człowieka, jego fizyczności i duchowo-
ści. Charakterystyczna dla jego malarstwa jest głęboka reliefowa faktura nasycona wielowarstwowym kolorem. W ostatnim czasie 
zarówno kolor jak i struktura prac stały się bardzo oszczędne, wręcz ascetyczne.

Joanna Strzelecka -Traczykowska. Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz Studium Podyplomowe w zakresie
kształcenia pedagogicznego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kwalifikacje I stopnia (doktorat) w zakresie dziedziny arty-
stycznej malarstwa uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obrazy prezentowała na 33 wystawach indywidualnych 
m.in. w Toruniu, Bydgoszczy. Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Gdańsku, Kaliszu, Wrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Chełmnie, 
Chełmży, Włocławku, Aleksandrowie Kujawskim, Supraślu, Nieszawie... Brała udział w ekspozycjach krajowych i zagranicznych
m.in.: 1989 - Tumult Toruński - Sztuka Poza Centrum - Toruń – Ratusz; 1996 - V Ogólnopolskie Triennale Akwareli - Lublin 
2004 - 2013 – II-III-IV-V-VI- Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2004 - 2006-2008-2010/11-2013 ; 2012 – 2018 
– Annale - Dzieło Roku 2011 – 2017 -Toruń - Galeria ZPAP; 2016 – PROJEKT 966 – JUBILEUSZ NARODOWY – SZTUKA 
POLSKA 2016 – WYSTAWA Z 1050 – lecia CHRZTU POLSKI; 2018 - NIEPODLEGŁA DLA NIEPODLEGŁEJ 2018 TORUŃ 
– GDAŃSK – Gdańsk– Galeria ZPAP. Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Związku Polskich Artystów Plastyków, To-
warzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego i Etnograficznego w Toruniu. Odznaczenie i nagrody: Zasłużony Działacz Kultury 



– 1985; Zasłużony dla Kultury Polskiej – odznaka honorowa (M K i D N - RP) – 2013; Dyplom M K i D N z okazji XXXV Edycji 
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” ( za szczególne zasługi na rzecz 
upowszechniania kultury i dziedzictwa kulturowego ); Medal Stowarzyszenia Pastelistów Polskich na III Międzynarodowym 
Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2006; Nagroda Prezydenta Miasta Torunia – Dzieło Roku 2012 – 2014/2015 - 2015/2016.

Marek Szary. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z Wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ja-
nusza Kaczmarskiego w 1986 roku. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem (ilustracją książkową, polichromią oraz 
projektowaniem witraży). Swoje prace prezentował na 18wystawach indywidualnych oraz ponad 100 wystawach krajowych i 
zagranicznych. Malarstwo Marka Szarego wpisuje się w nurt sztuki realistycznej o zabarwieniu symbolicznym. Jest laureatem 
kilku nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich oraz nagród JM Rektora UMK za działalność artystyczną. Obecnie jest 
profesorem w Zakładzie Rysunku Instytutu Artystycznego UMK.

Henryk Szkutnik. Urodzony 28 lipca 1950 roku w Lubartowie. Matura w PLSP w Lublinie w 1969 roku. Studia na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom magisterski w 1976 roku ze specjalnością malarstwa sztalugowego. W latach 1975 – 
1985 pracował w zamojskim PLSP na stanowisku nauczyciela przedmiotów artystycznych. Od 1990 do 2018 roku w Muzeum 
Zamojskim w Zamościu jako kustosz działu fotografii. Twórczość artystyczna w dziedzinie malarstwa sztalugowego. Prace swoje 
prezentował na kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych. „Maluję z przyzwyczajenia. Po czterdziestu 
przeszło latach tej roboty, nie pamiętam już dlaczego zacząłem. Zapewne powód był wzniosły i naiwny, jak to w młodości. Teraz 
malowanie jest moją naturą, udręką i terapią jednocześnie. Po ukończeniu liceum i studiów plastycznych czuję się samoukiem. Nie 
widzę u siebie wyraźnych wpływów moich nauczycieli. Może nie umiałem z nich skorzystać albo zbyt dyskretnie oddziaływali. 
Fascynowali mnie bardziej wielcy zmarli i żyjący jeszcze koledzy “po fachu”. W tym, co i jak maluję, przyznaję się do inspiracji 
ekspresjonizmem. Nazywam siebie komentatorem, świadkiem, obserwatorem. Malując, staram się zrozumieć, obłaskawić i 
uporządkować dla siebie świat, w którym żyję. Ten odległy, odwieczny, przekazywany tradycją historyczną. Ten odkładający się 
we mnie od dzieciństwa warstwami pamięci. I ten aktualny, codzienny, dzisiejszy. Wszystkie mieszają się i przenikają wzajemnie”.

Maria Szurmiej. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Stanisława Bory-
sowskiego w 1977 roku. Członek ZPAP. Uczestniczyła w wielu wystawach międz innymi Dzieło Roku i Annale ZPAP w Toruniu, 
Biennale i Triennale Małych Form Malarskich. W 2007 roku otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Torunia w konkursie Dzieło 
Roku 2006. W roku 2018 została wyróżniona na Annale ZPAP (wyróżnienie od Marszałka Województwa KujawskoPomorskie-
go). Miała 9 wystaw indywidualnych, między innymi: w Muzeum Okręgowym w Toruniu, w Kamienicy Pod Gwiazdą i Muzeum 
Brama Chełmińska w Brodnicy. Brała też udział w wielu innych wystawach w kraju i za granicą.

Ewa Tomaszek, ur. 8 października 1987 roku w Świdniku. Ukończyła prywatne liceum artystyczne w Lublinie, a następnie 
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 2010 r. uzyskała dyplom z malarstwa ściennego. Mieszka i maluje w Gdańsku. 
Przesiąknięcie artystyczną atmosferą domu rodzinnego (oboje rodzice zajmowali się czynnie malarstwem) powoduje, że nawet 
dłuższe przerwy w uprawianiu sztuki nie mają wpływu na twórczy sposób myślenia i postrzegania świata. Powroty do malowania 
są nieuniknione i sprawiają jej ogromną radość, bez względu na to, czy dotyczą portretów, projektów książek dla dzieci, czy sztuki 
sakralnej. W przypadku tej ostatniej szczególne bliska artystce jest tematyka maryjna.



Jerzy Jan Tomaszek. Urodził się 13 maja 1951 r. w Katowicach. Po ukończeniu Liceum Plastycznego w Tarnowie studiował na 
Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od czasów liceum jego ulubioną techniką jest akwarela. Przez 18 lat pracował z nie-
pełnosprawną młodzieżą jako instruktor. Maluje, podróżuje i bawi się z wnukami. Ostatnie lata: IX Międzynarodowe Biennale 
Miniatury w Częstochowie 2016; Pokonkursowa wystawa „Pejzaż Współczesny” ZPAP Częstochowa 2016, Ośrodek Promocji 
Kultury „Gaude Mater”; Indywidualna wystawa akwarel w Galerii Omega w Toruniu kwiecień-maj 2017; wystawa malarstwa i 
rysunku „Obrazy” w Galerii Omega w Toruniu, 2017 r.; wystawa „Barwy morza” - Gdynia - Dar Pomorza 2018; plenery malar-
skie - Japonia - Kiusiu 2013, 2016, 2018.  „Maluję głównie martwe natury - olbrzymim natchnieniem zawsze była dla mnie żona 
również malarz. Dzięki jej gustowi i elegancji dom zawsze był pełen tematów do malowania. Inspirują mnie również pejzaże, 
zarówno te z najbliższej okolicy jak i widoki z podróży - w szczególności morze”. We wstępie do jednego z katalogów ks. prof. 
Alfred Wierzbicki tak pisał o jego malarstwie:

„Byłem i ja od Boga nagrodzony
Rzeczą nie mniej wielką

spadłym listkiem, do szyby przyklejonym.
Deszczu kropelką.”

To słowa Cypriana Norwida. Myślę, że na swój sposób podobnym wyznaniem jest twórczość Jerzego Tomaszka. Jest ona na 
wskroś religijna. Nie chodzi tu o religijność wyraźnie konfesyjną, raczej bardziej pierwotną religijność naturalną, którą chrze-
ścijaństwo zakłada i doskonali”.

Michał Trãger. Urodził się w 1953 roku w Toruniu. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK Toruniu w latach 1972-1977. 
Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego . Uprawia malarstwo i rysunek. Wystawia od 1977 roku.
Działalność artystyczna: ogółem miał 28 wystaw indywidualnych, brał udział w 17 wystawach ogólnopolskich malarstwa (kon-
kursy na obraz), w 5 konkursach międzynarodowych, w 24 wystawach zbiorowych i środowiskowych, jego prace były na 7 pre-
zentacjach zagranicznych. Wybrane wystawy zbiorowe: Wystawa absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych. UMK, Toruń 1977; 
Ogólnopolski Konkurs na Obraz im. Jana Spychalskiego. BWA, Poznań 1981, 1983, 1986, 1989, 1990; Biennale Małych Form Ma-
larskich. Toruń 1988, 1990, 2001, 2003, 2005, 2007; Kształcenie Artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Toruń, Wilno 1996; 200 lat
tradycji Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Muzeum Okręgowe, Toruń 1997; Międzynarodowe Biennale Pasteli. Nowy Sącz, 2004,
2006, 2008, 2011, 2013; Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego. Szczecin 2006, 2008; Triennale z Martwą Naturą.
Sieradz 2006, 2009, 2013.

Piotr Tymochowicz. Urodzony w 1968 roku w Chełmie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Instytut Sztuk 
Pięknych Wydziału Artystycznego) UMCS w Lublinie w latach 1991 - 1996. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Adama Styki 
pod kierunkiem adi. II st. Mikolaja Smoczyńskiego. Współtwórca grupy artystycznej Avruc eht. Współzałożyciel Stowarzyszenia 
Twórczego Prowincja gdzie pełni funkcję v-ce prezesa. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Lubelski. Twór-
czość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki cyfrowej oraz użytkowej. W dorobku ponad 100 wystaw indywidualnych i zbioro-
wych (m.in. Warszawa, Łódź, Kraków, Zamość, Lublin, Gdynia, Chełm, Radzyń Podlaski, Kazimierz Dolny, Kielce, Hawana, 
Rzym). Prace w zbiorach m.in. Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Muzeum Okrę-
gowe w Zamościu, Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi, Kolekcja grafiki współczesnej Okręgu Lubelskiego ZPAP, Galeria ADI ART 
w Łodzi, Galeria Teatru NN w Lublinie, Tor Sapienza In ARTE w Rzymie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Kubie oraz w 
kolekcjach prywatnych.

Krzysztof Walczewski. Urodzony w 1950 r. w miejscowości Serokomla na Lubelszczyźnie. W 1969 r. ukończył Państwowe Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, a w 1977 r. — Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie 
zdobył dyplom w zakresie malarstwa i pedagogiki artystycznej w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Pracował m. in. 



Iwona Woźniak – absolwentka  Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie ze specjalnością wystawiennictwo oraz studiów magi-
sterskich w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2003 r. Od 2011 uczestniczy w Salezjańskiej Szkole Pisania 
Ikon. Uprawia rysunek, malarstwo sztalugowe i tablicowe. Zainteresowania koncentruje na ikonie, portrecie i pejzażu w technice 
olejnej, temperowej, akrylowej, często łączonych z pozłotnictwem.  Autorka dwóch wystaw indywidualnych w Krakowie oraz 
uczestniczka  kilkunastu wystaw zbiorowych, m.in. w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki i 
Techniki Japońskiej Manggha, Galerii New Era Art w Pałacu pod Baranami w Krakowie.

Marzena Zacharewicz. Urodzona w 1964 roku w Malborku. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. Stu-
diowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w 1990 roku w zakresie grafiki 
warsztatowej. Członek ZPAP. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, ilustracją. Kuratorka i autorka koncepcji dwóch wystaw zbio-
rowych poświęconych ilustracji ,„Pan Andersen” oraz „Ezop wyobrażony”. Udział w ponad stu wystawach zbiorowych, m. in.: 
2008 Wystawa „Spotkanie - Begegnung”, Galeria Banku Sparkasse, Pforztheim (Niemcy); 2008 IX Międzynarodowy Jesienny 
Salon Sztuki „HOMO QUADRATUS OSTROVIENSIS”, BWA, Ostrowiec Świętokrzyski; 2013 I Triennale Sztuki Pomorskiej, 
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2017 IX Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Muzeum Kresów, Lubaczów; Zorga-
nizowała ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych, m.in.: 2006 „Mieszkać w baśni” – wystawa ilustracji, Muzeum, Łowicz; 
Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; BWA, Galeria „Na Piętrze”, Kielce; 2007 „Kamyki w ustach”- wystawa rysunku, Galeria 
Muzeum Regionalnego, Radomsko; 2014 „Zbroja”, MCKiE, Nova Galeria, Malbork. Czasami otrzymuje nagrody, m.in.: 2012 
Nagroda Główna w I Ogólnopolskim Konkursie na Rysunek „Portrety zaprzyjaźnione”, Miechów; 2014 Stypendium Twórcze 
Marszałka Województwa Pomorskiego; 2015 II Nagroda w V Międzynarodowym Konkursie na Rysunek, Nałęczów; 2016 Grand 
Prix IX Międzynarodowego Biennale Miniatury, Częstochowa.

Krystyna Zlot; pasjonatka malarstwa ze statusem – artysty plastyka . Członek : Związku Polskich Artystów-Plastyków okręg 
Lublin TPSP Lublin , TPZG Garbów. W dorobku artystycznym ma ok. 80 wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Galerii 
TPSP Lublin, WOK Lublin, Muzeum Zamoyskich Kozłówka, Pałac Małachowskich Nałęczów, w Mit Garbów w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Galeria Omega im. M. Hoffmanna w Toruniu, Dożynki Pre-
zydenckie w Spale, aukcja „Pomóż Polsce” w Londynie. Jako wolontariuszka prowadziła w ośrodkach kulturowych i szkołach 
„malarskie lekcje historii”. Wykorzystując prezentacje wykonywanych prze siebie kopii obrazów historycznych. Prowadziła ple-
nery malarskie dla dzieci i młodzieży za działalność edukacyjną i artystyczną otrzymała w 2013 r. dyplom uznania od Wojewo-
dy Lubelskiego, a w 2019 r. z okazji 40-lecia pracy artystycznej  uhonorowana została Medalem za Zasługi dla Województwa 
Lubelskiegooraz dyplomem od ZPAP oddział, Lublin za wkład w rozwój Kultury Narodowej. Wyróżnione malarstwo w XIV 
Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli 2018 r. Laureatka w wystawach konkursowych w TPSP „Lublin w 
Malarstwie”. Miłośnicy jej prac są w kraju i za granicą . Tematyką prac są często emocjonalne odczucia wibrujący świat w kolorach 
jak też zapisywanie rzeczy ulotnych i przemijania. Ostatnio stosuje formę malarstwa puentylizm, olej, akryl.

w Biurze Wystaw Artystycznych w Toruniu, a od ponad dwudziestu lat – w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, jako or-
ganizator i kurator wystaw oraz prowadzący działalność edukacyjną dzieci i młodzieży. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych Polsce i za granicą, m. in. w Klubie „ODNOWA“ w Toruniu, Ośrodku Informacji i Kultury Polskiej 
w Berlinie, Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Toruniu, Galerii w Realingen k./Oslo, Galerii Biura Wystaw Artystycznych 
w Sieradzu, Muzeum Wisły w Tczewie, w Muzeum Okręgowym w Toruniu, w Galerii „Wozownia“ w Toruniu, w Biurze Wystaw 
Artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim, Zamku w Świdwinie, w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku oraz w Galerii 
Nova w Malborku. Akwarele Krzysztofa Walczewskiego reprodukowane były w kalendarzach ściennych i jako część ilustracyjna 
w albumie fotograficzno-przyrodniczym o Gostyńsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym, zaś artykuły popularyzujące sztukę
— w miesięczniku pedagogicznym „Plastyka w szkole“ oraz w miesięczniku „Życie Włocławka“. | www.krzysztofwalczewski.art |



Marek Hoffmann A., Autoportret
pastel, 46x69, 1995

In memoriam



Minęło już 5 lat…

HOFFMANN MAREK A. (1947-2014), malarz, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Marek A. Hoffmann urodził się 16 kwietnia 1947 roku w Toruniu. Ukończył studia na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Bronisława Kierzkowskiego uzyskał w 
1971 roku. Zajmował się malarstwem olejnym, gwaszem, rysunkiem, tworzył witraże i plakaty. Wykonywał 
także aranżacje wystaw plastycznych w galeriach i muzeach. 

Od lat siedemdziesiątych prowadził Galerię Omega współpracując z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas 
Christiana” w Toruniu. Na początku lat dziewięćdziesiątych pracował w Biurze Wystaw Artystycznych 
(obecnie Galeria Sztuki Wozownia). Od 1988 roku posiadał uprawnienia rzeczoznawcy nadane przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki w zakresie wystawiennictwa.

Swoje prace plastyczne, obrazy i rysunki wystawiał na wystawach indywidualnych w kraju i za granicą 
m.in. w Uppsali (Szwecja) i Jever (Niemcy). Brał udział w wystawach międzynarodowych: Getyndze 
(Niemcy), Karlskronie (Szwecja), Lille (Francja) i Bredzie (Holandia). Wielokrotnie uczestniczył także w 
międzynarodowych plenerach artystycznych pełniąc funkcję komisarza artystycznego wystawy.

Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i kolekcjach muzealnych: w Watykanie, Szwecji, 
Niemczech, Holandii, USA, Anglii, Szwajcarii oraz muzeach polskich w Toruniu, Grudziądzu 
i Koszalinie. Za działalność artystyczną oraz promowanie sztuki był odznaczony Krzyżem 
Zasługi i odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Imię Marka Hoffmanna nosi Galeria „Omega”. 

Marek Hoffmann zmarł 15 marca 2014 roku.



Organizatorzy
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Katalog opracowali pod kierunkiem Art. Mal. Michała Trägera, prof. UMK: 
Szymon Szczęsny i Miłosz Puchalski

Na okładce: Głowa jako zwornik łuku w oknie jednego z weneckich pałaców.




