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Wspieranie przedsięwzięć, które pomagają utrwalać i promować to, co jest tak trudno uchwytne, ale
stanowi o tym, kim jesteśmy, to jedno z zadań, które jako marszałek województwa podejmuję z poczuciem dumy i głębokiego przekonania o potrzebie popularyzacji piękna, tradycji i historii ziemi, na której
przyszło nam żyć.
Dlatego mam niekłamaną satysfakcję oddając w Państwa ręce ten album. Prezentujemy w nim efekty pracy dwunastu polskich i zagranicznych artystów, którzy w skupieniu karmelickiego, barokowego
klasztoru w Trutowie oraz wśród pagórków i jezior Szwajcarii Dobrzyńskiej, latem 2013 roku szukali ducha tej ziemi.
Znaleźli krajobrazy i tradycje, które blisko dwieście lat wcześniej zainspirowały Fryderyka Chopina,
przebywającego w położonej również w Ziemi Dobrzyńskiej Szafarni, do tworzenia słynnych mazurków i polonezów.
Tak jak Chopin unieśmiertelnił Ziemię Dobrzyńską w muzyce, tak sto lat po nim Maria Dąbrowska dała
jej, na zawsze, miejsce w literaturze. W położonym zaledwie dwa kilometry od Szafarni Płonnym stworzyła „Noce i dnie”. I pod postacią Sarbinowa, w którym żyją Barbara i Bogumił Niechcicowie, opisała ten
tchnący polskością majątek.
Mam nadzieję, że powstałe w czasie trutowskiego pleneru, a prezentowane w tym albumie prace plastyczne również przyczynią się do utrwalenia i popularyzacji piękna oraz unikalnego charakteru Ziemi
Dobrzyńskiej.
										
Piotr Całbecki
						
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Plener w Trutowie
Urzekające miejsce wśród pól, jezior i pagórków nazywane czasami „Szwajcarią Dobrzyńską” z malowniczo usytuowanym na
wzniesieniu barokowym kościołem i klasztorem stało się na dwa tygodnie przestrzenią
w której tworzyli wybitni artyści z Polski, Litwy
i Słowenii.
Po raz drugi udało się ich zgromadzić w klauzuli zakonnej klasztoru w Trutowie. Było to możliwe dzięki otwartości i życzliwości ojca przeora
Aleksandra Pikora oraz jego współbraci.
Te dwa tygodnie były ciekawym doświadczeniem dla wszystkich artystów, zakonników,
oraz okolicznych mieszkańców mogących
podpatrywać przybyłych gości wędrujących
po okolicy ze sztalugami, podpatrujących
przyrodę o różnych porach dnia i uwieczniających ją w obiektywie aparatu fotograficznego.
Obcowanie ze sztuką, ciekawe rozmowy były
dla wszystkich wielkim przeżyciem.
Plener i towarzysząca mu robocza wystawa
w korytarzach klasztornych były bez wątpienia
znaczącym wydarzeniem artystycznym w skali
naszego regionu. Ziemia Dobrzyńska stała się
po raz kolejny inspiracją do powstania wartościowych dzieł artystycznych.
Uczestnikom pleneru, oraz wszystkim tym,
którzy przyczynili się do jego organizacji składam serdeczne podziękowanie.
Dziękuję także Panu Janowi Wyrowińskiemu Wicemarszałkowi Senatu RP, oraz Panu Piotrowi Całbeckiemu - Marszałkowi Województwa
Kujawsko-Pomorskiego za objęcie pleneru
SZWAJCARIA DOBRZYŃSKA 2013 swoim honorowym patronatem.
						
			
Sylwester Śmigiel
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Dwanaście długich lat czekaliśmy na ponowne spotkanie w barokowych murach Klasztoru Ojców Karmelitów w Trutowie, w pobliżu drogi z Torunia do Warszawy.
Pierwszy plener w klasztorze na pięknej Ziemi Dobrzyńskiej odbył się latem 2001 roku i zgromadził 12-tu artystów z całej Polski. To doświadczenie zapadło głęboko w naszą pamięć, bo było wyjątkowe,
a z czasem zaczęło być idealizowane i stawało się legendą. Plenery artystyczne są działaniami bardzo powszechnymi w naszym środowisku, lecz znalezienie się w celach klasztornych z klauzulą papieską zabraniającą wstępu niewiastom , dobrowolnym podporządkowaniu się tej przestrzeni i regułom, z czasem
wyznaczanym dzwonami na modlitwę, mszę, posiłki w refektarzu wspólnie z zakonnikami, to zupełnie
„inny plener”, to świadomy wybór medytacyjnego sposobu pracy, któremu sprzyja atmosfera skupienia
emanująca z blisko metrowych murów klasztoru. To właśnie tu okazuje się, o czym przypomniał Stanisław
Tabisz, (który ze względu na obowiązki „Magnificusa” krakowskiej Akademii nie dojechał) za poetą o polskich korzeniach Guillaume’m Apollinaire’m, że „sztuka to surowy zakon”.
Wydawałoby się, że artyści i zakonnicy, to dwa przeciwne bieguny, pewnie to z pobieżnego
oglądu tak się zdaje, ale w dyskusjach, które wielokrotnie prowadziliśmy rozważając zagadnienia
z dziedziny etyki i estetyki, także wiary i ekumenii, znajdowaliśmy zrozumienie, wzajemne poszanowanie i stawaliśmy się wspólnotą, chociaż codziennie każdy w samotności wracał do swoich obowiązków.
Wreszcie na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku znaleźliśmy się ponownie w Trutowie na zaproszenie Sylwestra Śmigla, jako Starszego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej, nota
bene pierwszego niekomunistycznego Wojewody Włocławskiego po 1989 roku i przeora Klasztoru Karmelitów w Trutowie ojca Aleksandra Pikora.
Wielu uczestników pierwszego pleneru mimo zapewnień, a wobec wcześniejszych zobowiązań
nie mogło przybyć, ale pojawili się nowi artyści związani na co dzień z polskimi i zagranicznymi uczelniami artystycznymi. Ten katalog znakomicie zaprezentuje ich sylwetki i dokonania, a zdjęcia z przestrzeni
klasztoru i jego otoczenia pokazują atmosferę tego gościnnego miejsca. Katalog ukazuje także, że sfera
„sacrum” i sfera „profanum” , przenikają się na korzyść tej pierwszej.
Gospodarze pleneru zadbali, ażeby uczestnicy zapoznali się z piękną Ziemia Dobrzyńską, odwiedzając Sanktuaria Maryjne w Skępem i Oborach, były także loty balonem, piknik nad jeziorem z okazji
imienin Anny Śmigiel, degustacja nalewek, tym razem nie klasztornych, ale posła Ardanowskiego, rozmowy o śladach powstania styczniowego, w którym Ziemia Dobrzyńska zapisała swój chwalebny udział,
a następnie była doświadczana carskimi restrykcjami. Odwiedził nas także przeor Klasztoru w Trutowie
z czasu poprzedniego pleneru, ojciec Mieczysław Jankowski, który ucieszył się naszą obecnością i zaprosił do swojego klasztoru położonego niedaleko Lublina. To właśnie ojciec Mieczysław Jankowski podjął
ryzyko i odważnie zaprosił nas do klasztoru trutowskiego i … zdaliśmy egzamin.
Okazało się, że doświadczenia i odczucia pierwszych plenerowiczów stały się dla obecnych bardzo
realne i dalekie od mitu. Wybór artystów, uczestników pleneru opierał się na przyjaźniach artystycznych,
wcześniejszych kontaktach, uznaniu dorobku twórców, a co najważniejsze ich predyspozycjach do
wspólnego przebywania w strukturach małej przestrzeni, cela przy celi i to dzień w dzień.
Artyści przyjechali do Trutowa z własnym bagażem doświadczeń i programem artystycznym. Pobyt na plenerze dla wielu z nich był okazją do znajdowania nowego punktu wyjścia, nowych bodźców
wynikających z otoczenia, ale i z pracy innych twórców, chłonięcia tej rzeczywistości, które po czasie
zaowocują nowymi pracami.

Lech Wolski z Torunia długo rozmalowywał się, aż przygotował kilkadziesiąt rasowych akwarel,
w których można było zauważyć motywy i nastroje okolicy, potraktował je jako szkice, ledwo etiudy,
które już na wystawie znajdziemy w dopracowanych obrazach.
Robert Bluj, Polak z Wilna, absolwent warszawskiej Akademii, ze sztalugami pojawiał się od świtu do
zmierzchu w urokliwych zakątkach wokół Klasztoru. Zaowocowało to pięcioma pięknymi kolorystycznie
obrazami. W trakcie malowania rozmawiał z mieszkańcami, którzy z ciekawością przyglądali się Jego
pracy.
Z Wilna przyjechał także profesor tamtejszej Akademii, Gintaras Palemonas Jonanis, który przygotował siedem pełnych ekspresji, koloru i światła obrazów z klasztorem w tle i jego detali architektonicznych.
Zbyszek Cebula z ASP w Krakowie, który nie dowiózł swego Rektora, jednak w dwójnasób starał się
przygotować w bardzo gęstej materii piękne impresje trutowskie.
Do pejzażu wiejskich sianokosów i miodosytni nawiązał Ireneusz Kopacz, w specyficznej dla niego formie ale czytelnymi odniesieniami do koloru wypłowiałego lata. Brat Wojciech znajdował
w tych obrazach wiele metafizycznych odniesień.
Do Trutowa przybyli dwaj znakomici artyści słoweńscy, Janko Orač, którego pełne śródziemnomorskiego temperamentu i koloru obrazy były budowane na znaku Krzyża, natomiast Rudi Skočir w swych
obrazach, w których odnajdowało się echa wiedeńskiej secesji, krążył wokół postaci swojej Ewy wyidealizowanej pramatki.
Z gdańskiej ASP przyjechali pełni humoru i werwy Ryszard Kul i Cezary Paszkowski, którzy od razu
zostali oczarowani atmosferą Klasztoru, chociaż często nawiązywali kontakty z „tuziemcami”, dając dowód, że klasztor opanowali artyści. Ryszard znalazł w swoich ceglastych obrazach także legendy trutowskie, a Cezary znakomity grafik, laureat krakowskiego Biennale Grafiki i realizujący ostatnio grafikę
komputerową szukał korzeni w malarstwie i wykonywał setki zdjęć mikro - makrokosmosu Trutowa, jego
pór dnia i naszej w nim obecności.
Z Lublina dojechał jeden z czołowych polskich grafików, pełen ciepła i spokoju Stanisław Bałdyga,
który po 12-tu latach odnalazł przeszły czas i nasycał wyobraźnię do następnych, znakomitych linorytów,
zawsze związanych z najgłębiej rozumianą przyrodą.
Zbyszek Furgaliński zaganiany pracą na uczelni katowickiej na krótko wpadł do Klasztoru, spacerował, obserwował i przygotował w tradycji konstruktywistycznej pełne metafory obrazy.
Na mnie, podobnie jak na pierwszym plenerze spadła przyjemność bycia kuratorem artystycznym
pleneru, ale nie dlatego prawie nie wychodziłem z terenu klasztoru, ale ponieważ, że pracowałem do
utraty tchu nad nowym cyklem, obejmującym kilkanaście obrazów o bardzo syntetycznej przestrzeni
medytacyjnej, bliskiej geometrii, gdzie forma staje się treścią.
Na zakończenie pleneru w klasztornych korytarzach zorganizowano wystawę roboczą, na którą przybyły władze administracyjne, posłowie, mieszkańcy. Na wernisażu dziękowaliśmy sobie nawzajem i przyrzekliśmy następne plenery, a także obecność na wystawie poplenerowej w pierwszym kwartale 2014
roku w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.
									

Jerzy Brzuskiewicz
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STANISŁAW BAŁDYGA

Urodzony w 1945r w Lublinie. Studia na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK w Toruniu w latach 1965-1970.
Dyplom w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza i Ryszarda Krzywki. Autor 53 wystaw indywidualnych, ostatnio:
Galeria Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika - Lublin
2009, Galeria Cyfra 3 RA-MY ASP - Wrocław 2010, Muzeum Lubelskie Zamek - 2011, Galeria Miejska Wozownia
- Toruń 2013.
Brał udział w ponad 250 wystawach i konkursach
w kraju i za granicą np: Międzynarodowe Triennale Grafiki - Kraków 1988, 1991, 1997, 2000, 2003, 2009. Triennale
Grafiki Polskiej - Katowice 1991, 1994, 2000, 2003, 2006,
2009. Intergrafia - Światowa Galeria Laureatów - Katowice 1988, 1997- Niepołomice 2003. Japonia – Polska
MTG – Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manngha”
- Kraków 2003. X Międzynarodowy Konkurs Graficzny
im. J. Gielniaka - nagroda równorzędna i medal - Jelenia
Góra 2000. Międzynarodowa Wystawa Grafiki SIPA - Seul
2007. I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych

Przestrzenie _ XXIII _ meteory _ linoryt_2013
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im. T. Kulisiewicza w Warszawie – Imprint 2008 – wyróżnienie. X Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego - Olsztyn 2011 – I wyróżnienie. „Gdzie jest grafika, w
poszukiwaniu nowych znaczeń” MTG Kraków - Opole
2012. Uczestnik jury w konkursach międzynarodowych
i ogólnopolskich. Współorganizator Międzynarodowego
Triennale Sztuki Majdanek, Wschodniego Salonu Sztuki,
Małej Akademii Sztuki, konkursu Grafika Roku. Inicjator
powstania Galerii ZPAP „Pod Podłogą”. Uczestnik i organizator licznych plenerów i warsztatów twórczych. Członek
Rady Muzeum Lubelskiego i Rady Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce. W ZPAP od 1970 roku, od 1972 roku do rozwiązania ZPAP pełnił różne funkcje w Zarządzie Okręgu.
W latach 80-tych działał aktywnie w Duszpasterstwie
Środowisk Twórczych. W latach 1993 - 2003 prezes ZO
ZPAP w Lublinie. W roku 2006 otrzymał Złotą Odznakę
ZPAP i Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Członek kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego
w Gdańsku za rok 2012.

Przestrzenie _ XV _ meteory _ linoryt_2013

Przestrzenie XII _ linoryt _ 100x100 _ 2009
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Urodzony w 1970 roku w Wilnie, na Litwie.
W latach 1992-97 studiował w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Dyplom uzyskał w
pracowni prof. Wiesława Szamborskiego. Aneks do dyplomu w pracowni malarstwa ściennego dr. Edwarda
Tarkowskiego.
Od 2002 roku jest członkiem Związku Malarzy Litwy.
W 2005 roku decyzją Ministra Kultury Litwy nr 2V-520
otrzymał status twórcy sztuki. W 2009 roku odznaczony
Medalem Związku Polaków na Litwie za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie. Odznaczony Medalem oraz
dyplomem honorowym na I Międzynarodowej Wystawie
Malarstwa i Grafiki “Barwy Polski w Rzymie”, Cascina Farsetti w 2009 roku.
W 2001 roku zrealizował obraz św. Rafała Kalinowskiego
dla kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Wilnie,
z okazji dziesiątej rocznicy kanonizacji.
W 2000 roku założył autorskie studio rysunku i malarstwa, w którym prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą
oraz osobami dorosłymi w zakresie rysunku, malarstwa oraz podstaw kompozycji i perspektywy. Studio
co roku organizuje młodzieżowe warsztaty i plenery
malarskie. Uczniowie studia swą naukę kontynuują na
wyższych artystycznych uczelniach Litwy oraz innych
krajów Unii Europejskiej. W 2008 roku pełnił funkcję kuratora wystawy prac malarzy polskiego pochodzenia
należących do Związku Plastyków Litwy; wystawa zorganizowana w ramach Światowego Zjazdu Wilniuków.
W 2011 roku brał udział w jury konkursu „Plakat Czesława Miłosza”, zorganizowanego przez Instytut Polski
w Wilnie z okazji światowego roku poety. W latach 20112012 zrealizował portrety prof. Andrzeja Stelmachowskiego oraz Senatora RP, prezesa fundacji Wspólnota
Polska Macieja Płażyńskiego do Domu Polonii w Pułtusku. W 2012 roku zrealizował portret prałata Józefa Obrebskiego do muzeum prałata w Mejszagole, na Litwie;
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w 2013 roku realizował portret bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego do kościoła Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny w Toruniu
Ważniejsze wystawy indywidualne:
2000 - „Przejście przez rzekę”, Lietuvos Aido Galerija.
Wilno, Litwa. 2001 - „Czas utrwalony”, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Litwy. Wystawa z okazji dziesięciolecia odnowienia stosunków dyplomatycznych Litwy i Polski.
2003 - „Między Niebiańskim a Ziemskim”, galeria Znad
Wilii. Wilno, 2004 - „Spacer po Wilnie”, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, 2006 - „Robert Bluj - Malarstwo”, galeria
XX. Panevezys, Litwa. 2007 - „Szkice Wileńskie”, wystawa z okazji dni kultury polskiej w Wilnie. Dom Kultury
Polskiej w Wilnie, 2007 - „Robert Bluj. Malarstwo”, Galeria
Katarzyny Napiórkowskiej. Warszawa, 2008 - „Robert
Bluj. Malarstwo”, Galeria na Piętrze, Toruń, 2010 - „Robert Bluj. Malarstwo”, Ratusz. Wilno, 2012 - ,,Wilno moje
,,Dom Polonii Pułtusk. 2012 - ,,Wilno moje,, Galeria Mazowiecka Warszawa, 2012 - Malarstwo, Wspólnota polska Warszawa,
Ważniejsze wystawy zbiorowe:
2011 - „Probaltika” - VII Festiwal sztuki i muzyki krajów
nadbaltyckich, Toruń. 2002 - „Kolekcja 2002”, Szawle.
2002 - „Martwa natura”, Galeria Arka, Wilno. 2004 „Wilno – Warszawa”, Warszawa. 2005 – „I Kwadriennale
Sztuki Litewskiej”, Centrum Sztuki Współczesnej, Wilno.
2007 - „Martwa natura”, Galeria Pamienkalnio,Wilno.
2007 - „Dialogi” - 13 Triennale malarstwa Litwy, Centrum Sztuki Współczesnej, Wilno. 2008 - „Koty”, Galeria
XX, Poniewież.
2009 - „Barwy Polskie w Rzymie”, Galeria Arte 24, Rzym.
2009 - „Ona”, Galeria XX, Poniewież. 2010 - „Flirt”, Galeria
XX, Poniewież. 2011 - „Autoportret”, Galeria Arka, Wilno.
2011 - „Spotkanie”, Galeria XX, Poniewież. 2012 - ,,Tajemnicze sady,, Galeia XX, Poniewież.
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Urodził się w 1946 r. w Lingen/Ems (Niemcy).
Dyplom uzyskał w 1971 r. w ASP Gdańsk (d. PWSSP)
z zakresu architektury u prof. Ryszarda Semki i malarstwa
u prof. Kazimierza Ostrowskiego. Przed i po studiach
mieszka w Toruniu. Twórczość w zakresie: malarstwa,
rysunku, malarstwa architektonicznego i mozaiki, architektury wnętrz i wystawiennictwa, grafiki projektowej.
Uczestniczy w tzw. życiu artystycznym, biorąc udział
w licznych wystawach, konkursach i plenerach . Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1981 i 1999 r. oraz
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2000 r.
Ma na swoim koncie 49 wystaw indywidualnych,
m. in. Berlin, Getynga, Lejda, Limburg, Wilno, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Świnoujście, Poznań, Lublin,
Płock, Toruń, Kielce, Busko-Zdrój, Nowy Sącz, Kalisz
Opole, Grudziądz, Bydgoszcz. Uczestniczy też w akcjach dobroczynnych i charytatywnych. W latach

zmian ustrojowych aktywnie działał w odbudowie struktur Związku Polskich Artystów Plastyków.
1989-93 - Prezes Okręgu Toruńskiego ZPAP 1993-95 członek Prezydium Zarządu Głównego ZPAP 1996-99
– skarbnik Zarządu Głównego ZPAP. Od 1999 – prezes
Okręgu Toruńskiego ZPAP. Członek, założyciel odrodzonej Konfraterni Artystów w Toruniu - od 2000 roku pełni Funkcję Podskarbiego (skarbnik) Zarządu. Członek
Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych „Znaki Czasu”
w Toruniu, od 2004 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, obecnie prezes Stowarzyszenia . Wspólnie z M. Żydowiczem doprowadził do budowy Centrum Sztuki
Współczesnej „Znaki Czasu” i od początku jego działalności zasiada w Radzie Programowej. Odznaczony:
Zasłużony Działacz Kultury – czerwiec 2005 r. srebrny
medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” Złota Odznaka
ZPAP 2010, Medal Thorunium 2011.

Z cyklu Parawany
tech. mixed-media _ 45x58_2013

Z cyklu Parawany
tech. mixed-media _ 45x58_2013
Z cyklu Parawany _ tech. mixed-media _ 45x58_2013
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Zbigniew Cebula

Urodzony w roku 1961 w Krakowie. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
w latach 1988 - 1993. Dyplom w pracowni prof. Jana
Szancenbacha. Od 1998 pracuje na Wydziale Grafiki
w Pracowni Malarstwa prof. Zbysława Maciejewskiego,
a następnie prof. Stanisława Tabisza. Od 2006 roku samodzielnie prowadzi Pracownię Malarstwa dla I Roku na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Uprawia malarstwo sztalugowe. Zwykle pracuje cyklami. Laureat Nagrody Głównej
„Złotej Ramy” na Salonie Malarstwa i Rzeźby ZPAP 2009
i Medalu Salonu 100-lecia ZPAP Okręgu Krakowskiego
w 2011 roku. Prace w zbiorach prywatnych.
Wystawy indywidualne malarstwa:
1992 – Kraków, Klub Studencki Rotunda. 1996 – Kraków, Galeria ZPAP Sukiennice, z cyklu: Trzy dzieła. 1997
– Kraków, Dominik Rostworowski Gallery. 1999 – Gorlice, Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów. Kielce, Biuro

Klasztor w Trutowie _ olej na płótnie _ 55x45 _ 2013
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Wystaw Artystycznych. 2000 – Kraków, Galeria Krypta
u Pijarów (wspólnie z Andrzejem Niedobą). Krosno, Biuro Wystaw Artystycznych. Busko Zdrój, Biuro Wystaw Artystycznych. 2001 – Grafing k. Monachium, Stadtbucherei. 2002 – Kraków, Galeria Mariana Gołogórskiego. 2004
– Kraków, Dominik Rostworowski Gallery, Kowno, Meno
Parkas Galerija. 2005 – Kraków, Salon Antykwaryczny Nautilus - Handakos. 2009 – Kraków, Galeria ZPAP Pryzmat,
Salon Antykwaryczny Nautilus – Opowieści. 2012 – Kraków, Dominik Rostworowski Gallery – Epitafia. 2013 –
Gorlice, Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów. Olkusz, Biuro
Wystaw Artystycznych.
Brał udział w ok. 40 wystawach zbiorowych.
Współpracował przy realizacji scenografii do koncertu Moje kolędy na koniec wieku Zbigniewa Preisnera,
Teatr Stary, Kraków 1999 r.

Pejzaż z Trutowa _ olej na płótnie _ 50x65_ 2013
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KOLEKCJA DOBRZYŃSKA

Zbigniew Furgaliński

.................

Urodzony w Bytomiu. Studiował na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach
1978-1983. W 1983 uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej
oraz ilustracji książkowej u profesorów Stanisława Kluski i
Stanisława Gawrona. Doktor sztuki. Prowadzi Pracownię
Sztuk Wizualnych na Wydziale Projektowym Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach. Specjalizuje się w litografii
barwnej, malarstwie sztalugowym i architektonicznym.
Posiada liczne realizacje z zakresu malarstwa architektonicznego oraz projektowania wnętrz. Był stypendystą
Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1984-1986. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Projektowego w
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Horyzont 12. 12. 2012
akryl na płótnie
140x110 _ 2012

Horyzont 08.01.2013 _ malarstwo, olej na płótnie _ 180x105 _ 2013
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Wschód 29. 05. 2006 _ malarstwo, akryl na płótnie _ 180x85 _ 2006
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KOLEKCJA DOBRZYŃSKA

Gintaras Palemonas Janonis

...........................

Urodzony w 1962 roku w Trakai, Litwa.
1981 - ukończył artystyczną szkołę im. M.K. Ciurlonisa
w Wilnie.
1981-1986 - studiował malarstwo w Litewskim Instytucie Sztuki (teraz: Wileńska Akademia Sztuki). Jego profesorami byli: K. Dereškevičius, J. Čeponis, S. Veiverytė,
A. Gudaitis i A. Savickas.
Od 1986 uczestniczy w wystawach, plenerach artystycznych.
Od 1990 - członek Litewskiego Związku Artystów.
1999 - 2005 - prezes Związku Litewskich Malarzy
od 2001 - uczy w Wileńskiej Akademii Sztuki ( od 2007 kierownik Zakładu Sztuki Monumentalnej) .
Mieszka i pracuje w Wilnie.
Jego prace są w zbiorach: Litewskiego Muzeum Sztuki, Muzeum Sztuki im. Kaunas M. K. Ciurlonis, Muzeum
Sztuki im. Jane Voorhees Zimmerli (Rutgers, U.S.A.),
Muzeum Żydowskim w Wilnie, wileńskiego magistratu, rządu litewskiego i prywatnych kolekcjach w U.S.A.,
w Niemczech, Danii, Holandii, Izraela, Polski i Francji.

Za drzwiami _ olej, płótno _ 35x35 _ 2013
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Facjata _ olej, płótno _ 50x70 _ 2013

Trutowo _ olej, płótno _ 50x70 _ 2013
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KOLEKCJA DOBRZYŃSKA

Ireneusz Kopacz

....................

Urodzony w 1967 roku w Jaśle. Studia na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Lecha Wolskiego w 1996 roku.
Od 1997 roku pracownik naukowo dydaktyczny w Zakładzie Malarstwa Instytutu Artystycznego Wydziału
Sztuk Pięknych UMK. W 2012 roku uzyskał tytuł dr hab.
w dziedzinie sztuk plastycznych dyscyplinie sztuki piękne.
Od 1997 roku kilkanaście wystaw indywidualnych m.in.
Toruń, Bydgoszcz, Wrocław, Warszawa, Rzeszów, Gdańsk,
Kraków, Poznań, Krosno oraz Martin w Słowacji a także
udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i
za granicą. W roku 2010 laureat I Nagrody na II Wystawie
Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego
„POLYGONUM” w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy.

Pole _ collage na płótnie _ 90x260 _ 2008
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Kompozycja z kulami _ collage na płótnie _ 80x240 _ 2010

Księżyc III _ collage na płótnie _ 73x100 _ 2013
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KOLEKCJA DOBRZYŃSKA

....................

Ryszard Kul

Urodzony 19 sierpnia 1945 w Wołkowysku.
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Gdańsku. W Latach 1970 - 76- Malarstwo w pracowni
prof. Kazimierza Śramkiewicza i malarstwo ścienne u prof.
Kazimierza Ostrowskiego.
Dyplom u prof. Kazimierza Śramkiewicza w roku 1977.
Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1976,
1982, 1986.
Udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowychogólnopolskich, zagranicznych
Prace znajdują się w Muzemu Narodowym w Gdańsku i zbiorych prywatnych na całym świecie, Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień za pracę twórczą
m. in. I Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa i Grafiki “ Cztery Pory Roku” w dziedzinie malarstwa

Madonny _ olej _ 40X30 _ 2013
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Odpust w Trutowie _ olej _ 55X38 _ 2013

Odpust II _ olej _ 33x46 _2013
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KOLEKCJA DOBRZYŃSKA

Janko Orac

.......................

Urodzony w 1958 roku w Celje, dzieciństwo spędził
w Zibiki. Kształcił się na Szkole Grafiki w Lublanie. W 1997
roku uzyskał dyplom na Wydziale Rysunku i Malarstwa
w Lublanie w pracowni prof. Dušana Kirbiša. Obecnie
kontynuuje podyplomowe studia grafiki na Akademii
Sztuk Plastycznych w Zagrzebiu pod kierunkiem prof.
Nevenki Arbanas. Najbardziej obszerne przeglądy swojego obecnie już trzydziestoletniego dorobku artystycznego miał w 2002 roku w Galerii Sztuki Współczesnej
w Celje, w 2008 roku w Galerii Dolenjskiego Muzeum
Novo Mesto i w 2011 roku w Koroški Galerii Sztuk Plastycznych w Slovenj Gradcu. Ma w swoim dorobku artystycznym ponad 70 indywidualnych wystaw. Za swoje
prace przyjął liczne nagrody i wyróżnienia. Posiada status wolnego twórcy plastyka. Jest autorem i kierownikiem plenerów malarskich Novomiejskie Dni Plastyczne
(Novomeški likovni dnevi) i Zibika-Tinsko. Przebywa
i tworzy w Novym Mestu i w Zibiki.

Trutowo III _ akryl na płótnie _ 80 x 60 _ 2013
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Trutowo II _ akryl na płótnie_ 80 x 60 _ 2013

Trutowo I _ akryl na płótnie _ 80 x 60 _ 2013
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KOLEKCJA DOBRZYŃSKA

Cezary Paszkowski

................

Dyplom uzyskał w 1973 r. Od 1973 r. bierze udział
w wystawach indywidualnych, zbiorowych, okręgowych,
ogólnopolskich, międzynarodowych. Jest laureatem
ponad 40 nagród i wyróżnień uzyskanych na wystawach i konkursach okręgowych, ogólnopolskich, międzynarodowych.
Brał udzial w międzynarodowych wystawach i konkursach takich jak: Balticum Biennale ‘87, Rauma, Finlandia - medal International Art Conterporary Exhibition in
Monte Carlo ‘88 - udział w wystawie International Print
Biennale Varna’ 87,’ 89,’ 90 r. Bułgaria - udział w wystawie
International Independent Exhibition of Kanagawa ‘89,’

90 r. Japonia - udział w wystawie International Print Triennial Kraków ‘97 - Europa Prix The Print of the World - National Culture Festiwal - in Kagawa ‘97, Japonia - udział
w wystawie. International Mini-Print Triennial ‘98 - Tokyo,
Japonia - Museum Avard oraz w wystawach grupowych
w miastach takich jak: Paryż, Londyn, Wiedeń, Oslo, Bonn,
Hamburg, Houston, Stuttgart, Kilonia, Kolonia, Kair, Praga,
Brema, Petersburg, Manheim, Turku, Aberdeen, oraz wielu polskich miastach.
Mieszka i pracuje w Gdańsku. Jest profesorem w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Grafiki. Jest
honorowym obywatelem Nowego Orleanu.

F1 _ graf. cyfrowa _ 2013

Kolos _ graf. cyfrowa _ 2013
Kąpiąca się _ graf. cyfrowa _ 2013
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.....................

Rudi Skocir

Urodzony 6 kwietnia 1951 roku w Kobaridzie, w Słowenii.
Dyplom na Akademii Sztuk Plastycznych (Akademija za
likovno umetnost) w Lublanie w 1977 r. W latach 19781979 specjalizował się z malarstwa pod kierownictwem
profesora Janeza Bernika. Swój warsztat doskonalił w Paryżu w latach 1996 i 2013 w Cite Internationale des Arts.
Żyje i pracuje jako samodzielny twórca plastyk w dziedzinie malarstwa, grafiki, ilustracji książkowej dla młodzieży
i dorosłych czytelników.
Brał udział w 130 indywidualnych i 250 zbiorowych wystawach w Słowenii i za granicą. Za swoją twórczość artystyczną przyjął 19 nagród i wyróżnień w kraju i za granicą.
Jego prace znajdują się w licznych muzeach i zbiorach
prywatnych w wielu państwach.

Zapach Adama _ akryl, kolaż/ płótno _ 40 x 40 _ 2013

Ewa trutowska 2 _ akryl, kolaż/ płótno _ 150x 40 _ 2013
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Dedykowane królowej mojego serca _ akryl, kolaż/ płótno 150x 40 x 3 ( tryptyk ) _ 2013
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Lech Wolski

Urodzony w1948 roku w Kursku koło Międzyrzecza Wielkopolskiego. Studia artystyczne ukończył na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego w 1974 roku. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Malarstwa Instytutu
Artystycznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, prowadzi pracownię dyplomującą, oraz pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich. Od 1975 roku zorganizował
ponad 60 wystaw indywidualnych w znaczących ośrodkach sztuki polskiej w kraju, oraz brał udział w ponad
150 wystawach zbiorowych - ogólnopolskich, w tym 15
wystawach sztuki polskiej za granicą oraz 20 plenerach,
ogólnopolskich i międzynarodowych. Za działalność artystyczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień, jego prace malarskie znajdują się w muzeach i kolekcjach sztuki
polskiej w kraju i za granicą. Jest członkiem ZPAP Okręgu
Toruńskiego, oraz przewodniczącym Rady Programowej
C S W „ Znaki Czasu” w Toruniu.



Źródło życia _ olej, płótno na płycie _ 50 x 40 _ 2013
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Pomieszane kody _ olej, płótno na płycie _ 50 x 40 _ 2013



Alfabet życia _ olej, płótno na płycie _ 50 x 40 _ 2013
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Od lewej: Brat Wojciech Prejdl, Robert Bluj, Gintaras Palemonas Janonis, Ireneusz Kopacz,
Ryszard Kul, Ojciec Aleksander Pikor, Cezary Paszkowski, Lech Wolski, Janko Orac, Rudi Skocir,
Jerzy Brzuskiewicz, Zbigniew Cebula, Stanisław Bałdyga, Zbigniew Furgaliński
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Organizatorzy pleneru:
Sylwester Śmigiel prezes Gaspol S.A.
OO Aleksander Pikor przeor Zakonu Karmelitów w Trutowie
Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej
Honorowy patronat:
Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Jan Wyrowiński, Wicemarszałek Senatu RP
Komisarz artystyczny pleneru:
Jerzy Brzuskiewicz
Autorzy zdjęć:
Sylwester Śmigiel, Cezary Paszkowski, Stanisław Bałdyga
Wydawca:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej
Projekt i przygotowanie do druku:
Wydawnictwo Reklamowe Bałdyga
www.baldyga.pl

Wystawa poplenerowa w Galerii Sztuki Wspłczesnej we Włocła wku
otwarcie 7 marca 2014 roku
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