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Salony Plastyki Gdyńskiej stają się już tradycją, znajdującą trwałe 
miejsce w Muzeum Miasta Gdyni. Impreza ta - wobec kurczących się stale 
możliwosci wystawienniczych - ma dla plastyków bardzo duże znaczenie, 
o czym wyraźnie swiadczy fakt szerokiego zainteresowania wystawą. 
W tym roku swoje w niej uczestnictwo zgłosiło 65 autorów, a więc 
znacznie więcej niż w poprzednich latach. Mankamentem tegorocznego, 
czwartego z kolei Salonu jest jedynie szczupłosć powierzchni ekspozy
cyjnej, czego skutkiem była koniecznosć eliminacji częsci prac. 

Czym jest Salon ? Jest zbiorowym pokazem, który unaocznia aktualną 
kondycję, charakter i problematykę gdyńskiej s:t.tuki. Dla młodych twór
ców jest szansą znalezienia swego miejsca w życiu artystycznym, niekiedy 
pomaga im po prostu zaistnieć, a także - w drodze konfrontacji - okrcslić 
lepiej własną twarz. W społecznym zas aspekcie spełnia funkcję kultu
rotwórczą, co w dzisiejszym zmaterializowanym swiecie, jest wartoscią 
szczególnie cenną. 

Korzenie gdyńskiej sztuki sięgają lat międzywojennych, kiedy to w 
młodym miescie rodziła się i rozkwitała młoda, prężna sztuka, lecz 
wszystko to zniweczyła II wojna swiatowa. W 19/i 5 roku gdyr'iska 
plastyka odradzała się już w ramach zintegrowanego sroclowiska 
trójmiejskiego, któremu główny ton i kierunek nadawała Państwowa Wyż.sza 
Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku, zdominowana absolutnie przez 
profesorskie grono kolorystów. Toteż, zwłaszcza malarstwo rozwijało się 
od początku na gruncie estetyki postkoloryzmu, pófoiej informelu. I po 
dzis dzień obydwa te pokrewne w pewnym sensie nurty leżą li pod
staw twórczosci przeważającej grupy malarzy. 

Do artystów mających nowy i indywidualny stosunek do koloru 
należy Janusz Osicki, zainteresowany przecie wszystkim ekspresją barw, 
pojmowanych abstrakcyjnie jako wartosc sama w sobie. Zwraca też 
uwagę niewielka, ujęta w dyptyk praca niedawnej absolwentki PWSSP, 
Justyny Bober - Dalach, będąca jakby przełożeniem temperatury i nastroju 
realnych motywów na abstrakcyjną, malarską plamę. Inaczej dzieje się 
u Anny IIosbein, która swoje aluzyjne, liryczne obrazy buduje z ulot
nych fonu, rozpływających się w niuansach barwnych. Z odmiennego 
myslenia wywodzi się natomiast skromna formatowo praca Jerzego 
Kamrowskiego, clziałaj~Jca reliefową fakturą o strukturze tynku, z któq 
współgra blada, oszczędna kolorystyka. 



Kolor jest też głównym - jakkolwiek rozma1c1e wykorzystywanym -
tworzywem w przedstawieniach o wyraźnej inspiracji zewnc;trznym 
swiatem. Mam tu na rnysli takich artystów, jak Barbara Argasinska -
Łozinska, Boguchwała Braminska, Jadwiga Juszynska - Górny, Stanisław 
Katzer, Czesław Król, czy zafascynowany zjawiskami Kosmosu Jerzy 
Korzeniowski. W tej konwencji mieszczą się także tak różni od siebie 
Zbigniew Szczepanek i Jerzy Wielicki. Pierwszy interpretuje motywy wzięte 
z otoczenia poprzez solidne, uporządkowane struktury, drugi maluje 
zwiewne etiudy pejzażowe zatopione w wirujących drobinach listowia. 

Na zasadzie kontrastu z tendencjami kolorystycznymi, efektownie 
prezentują się kompozycje Gizeli Picrzynskicj - Bossak. Swój ekspresyjny 
program opiera artystka na takich srodkach wyrazu, jak deformacja, linia 
i walor. Niemałą rolę gra tu również temperament, który objawia się w 
wielkich formatach i dynamice działan malarskich. 
Dosć liczną grupę artystów stanowią realisci nowoczcsni i tradycyjni, 

co jest pewnego rodzaju specyfiką plastyki gclynskiej. Dodajmy jednak, 
iż realizm ma swoje prawa, których nic da się ominąć. Nie wystarcza 
tu wyobraźnia, wizja, atrakcyjnie rozegrany pomysł, a nawet talent. 
Aby w tej konwencji mogło powstać profesjonalne dzieło sztuki, 
niezbędny jest jeszcze warsztat malarski w jego tradycyjnym znaczeniu, 
a więc znajomo.se rysunku, modelunku, tajników swiatła i cienia, 
tworzenia iluzji przestrzeni, atmosfery powietrza etc. Tym wymogom 
sprostała w pełni Zdzisława Cybulska. Jej wykonany pastelami 
panoramiczny dyptyk o temacie morskim został nasycony walorami 
malarskimi wysokiej próby. Drugim, wyróżniającym się artystą tej 
orientacji jest Józef Jezierski - au tor mistrzowskich rysunków. Osobistą 
interpretację barwnej urody swiata odnajdujemy w obrazach takich 
malarzy, jak Ilenryk Baranowski i Józef Pokrywka, zas Andrzej 
Leszczyszyn, zapatrzony w dawnych Holendrów, przedstawia interesujący 
portret dziecięcy. 

Swoją obecnosć na wystawie zaznacza również sztuka metafo1yczna. 
Charakterystyczne jest to, iż uprawiają ją z reguły twórcy młodzi, 
wywodzący się często z pozatrójmicjskich osrodków, jak na przykład 
Jagna Mackiewicz - Bikovska czy Andrzej Budzisz, obydwoje zresztą 
jeszcze u początku swych artystycznych dróg. Dojrzałe natomiast 
koncepcje proponują Joanna Kamirska - Niezgoda i Małgorzata U;cka. 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sugestywną poetyką 



wyobraźni penetrującej swiat dziecka, natomiast 1ysunki tęckiej kojarzą 

się ze sztuką o boschowskim rodowodzie. 
Prace Piotra Budziszewskiego, Danuty Czapnik i Andrzeja Koniecznego 

reprezentują trendy nowej figuracji, nie znajdujące wsród artystów Gdyni 
szerszego zainteresowania - a może szkoda. Częsciowo do tego nurtu 
przylega praca Tomasza Misztala, w której zapragnął on ukazać mecha
nizm ludzkiego życia - serce. 

Wobec bogatej prezentacji malarstwa słabo na wystawie wypada gra
fika. Posród kilku zaledwie prac graficznych klasą dla siebie są lapidarne 
w wyrazie, o dużej czystosci technicznej mezzotinty Aliny Jackiewicz -
Kaczmarek oraz barwne, bogate skojarzeniowo, choć może nazbyt narra
cyjne akwaforty Wojciecha Kostiuka. 

Również rzeźba ze względu na niewielką ilosć obiektów nic ma 
charakteru przeglądowego. Ale nawet w wąskiej gru pic trzech tylko 
autorów znalazły wyraz różnorodne możliwosci ekspresji rzeźbiarskiej. 

Zdzisław Koscda proponuje typowe dla siebie, wykonane w drewnie 
liryczne formy pionowe o płynnych liniach i obłych kształtach. Ewa 
Jachnicka, ubiegłoroczna absolwentka UMK w Toruniu, daje pięknie 

rozrzeźbioną w piaskowcu, pogłębioną psychologicznie główkę dziew
czyny. I wreszcie Emilia Kaus, z sukcesem pokonuj:ic opór twardych 
brył marmuru, nadaje im miękkosć i blask, zaś głowę zatytułowan~i 
II Wdowa po prezydencie II wzbogaca jeszcze o dyskretną nutę smutku. 

W przeciwienstwie do g;·afiki i rzeźby okazale wypadła tkanina uni
katowa. Jak na niewielką przecież w Gdyni grupę twórców pracujących 

w tej trudnej dyscyplinie, ujawniła się duża rozpiętosć stylów i technik, 
przy czym zwraca uwagę zupełny brak klasycznego gobelinu. Najbliższe 

tej technice są tkaniny Marii Wituszynskicj - Szpindor, która wprowadza 
jednak własne modyfikacje techniczne oraz odchodzi od tematycznosci 
na rzecz rozwiązan abstrakcyjnych. Jej tkaniny - rozegrane w jednolitej, 
pastelowej tonacji - zawdzięczaj;1 swe działanie ruchliwej, swiatlocicniowcj 
fakturze podporządkowanej gcornctrycznym rygorom. W kn;gu propozycji 
opartych na chłodnej geometrii plasuje się również drukowana tkanina 
Aleksandra Widynskicgo, który pokazuje ponadto odmienne w koncepcji, 
dekoracyjnie traktowane gwasze. Inne myslcnic cechuje abstrakcyjną, peł
ną ekspresji tkaninę Małgorzaty Owsianowskicj - Prokof1cw, będącą przy
kładem odejścia od tradycyjnej techniki tkackiej. Pięknym akcentem 



zbioru tkanin są też odmienne w charakterze, malowane na jedwabiu 
kompozycje morskie Aleksandry Bibrowicz - Sikorskiej i Anny Wójcik. 

Przeciwienslwem technik płaskich jest tkanina reliefowa i przestrzenna, 
ciesząca się znacznym zainteresowaniem. Typ przestrzennej tkaniny 
ażurowej, połączonej z efektem "zwisu" prezentuje Agata Zielinska, 
natomiast Elżbieta Penn ar - Andrzejewska wprowadza technikę kolażu. 
Teresa Szydłowska uzysku je ciekawy efekt ruchliwej faktury dzięki 
wkomponowanym pasmom puszystych konopi, natomiast Daria Sołtan -
Krzyżynska w swych reliefowych kompozycjach - tkanych z sizalu 
techniką gobelinową - osiąga monumentalnosc połączoną z klimatem 
wzniosłej powagi. 

Przedstawiona w ogólnym zarysie charakterystyka IV Salonu nie 
zawiera z pewnoscią wszystkich aspektów gdynskiej sztuki. \ Przede 
wszystkim odczuwa się lu brak szerszej reprezentacji rzeźby , i grafiki, 
i luki tej nie są w stanie wypełnic piękne plakaty teatralne \ Sławomira 
Kitowskiego. Szkoda też, że w tym roku, nie mógł uczestniczyć w 
wystawie Kazimierz Ostrowski. ' 

I jeszcze jedna uwaga - sporą grupę stanowią prace powstałe z 
inspiracji miejscowego morskiego krajobrazu, który w mniej lub bardziej 
czytelnej formie występuje w prezentowanych obrazach, grafice i tkaninie. 
Wydaje się to na naszym terenie rzeczą naturalną i cenną. W ten 
prosty sposób gdynska plastyka osadza się w konkretnej rzeczywistosci, 
co w pewnym sensie wyróżnia ją z ogólnego tła sztuki polskiej. 

A prognozy? Chyba dobre. Trzeba tylko życzyć, by w niedalekiej 
przyszłosci nast1piło realne bądź cudowne pomnożenie sal wystawowych. 

Krystyna Fabijanska - Przybytko 



Sponsorzy: 

U rząd Miasta Gdyni 
Izba Przetnyslowo - Handlowa 
Przedsiębiorstwo " Merpol " 
Firtna " Denega " 
Zakład Malarsko - Murarski 

Bernard W en cel 



IV Salon Plastyki Gdynskiej 1994r. 

Komisja w składzie: 

Krystyna Fabijat'iska - Przyhytko 
- historyk sztuki - przewodnicząca 
Natalia Piontek - artysta plastyk 
Jan Góra - artysta plastyk 
Hugon Lasecki - artysta plastyk 
Włodzimierz Grzechnik - Naczelnik Wydziału Kultury 
Henryk Hildebrandt - członek Komisji Kultury 
Maria Wolańska - historyk sztuki 

w clniu 11.0li. l 991r. rozclzieliła w następujący sposób \ nagrody, 
fundowane przez Prezyclenta Miasta Gdyni: \ 

I nagroda I 3 równorzc;clne /. 

Janusz Osicki - malarstwo 
Maria Wituszyńska - Szpindor - tkanina 
Emilia Kaus - rzezba 

lI nagroda I 3 równorzędne/. 

Gizela Pierzyt1ska - Bossak - malarstwo 
Alina Jackiewicz - Kaczmarek - grafika 
Józef Jezierski - rysunek 

Ilonorowe wyróżnienia 

Aleksandra Bihrowicz - Sikorska 
Zdzisław Koseda 
Małgorzata Łęcka 

Zbigniew Szczepanek 
Aleksander Widyt1ski 



Barbara Argasinska - ł..ozinska 
ul. Kasztanowa 1'1 
81 - 515 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdansku, Wydział Malarstwa, 1959r. 
Zajmuje się malarstwem i tkaniną artystyczną. Przedstawiała swe prace na 72 
wystawach zbiorowych i 11 indywidualnych w kraju i za granicą. Jest laureatką 

nagród i wyróżnien. Prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
i Historii Miasta w Gdansku, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, Muzeum Zamkowego w Malborku, Sandcfjord Kunstforening Galle1y 
w Norwegii oraz w kolekcjach prywatnych w Europie i USA. 

"Orłowskie buki" - papier, technika mieszana, ,1G x GO cm, 199/ir. 
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Piotr Artwich 
ul. Krasickiego 11/1 
81 - 377 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa, 1979r. 
Uprawia malarstwo, rysunek i fotografię. 
Jest dyrektorem Państwowego Ogniska Plastycznego w Sopocie. 
Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Danii i Holandii. 
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" Martwa natura z imbrykiem " - brystol, ołówek, 17,5 x G2,7 cm, 199lr. 



Aldona Baranowska 
ul. Paderewskiego 20-22 
81 - '110 Gdynia 

Członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików na podstawie prac, 198/ir. 

Zajmuje sic;; malarstwem sztalugowym. Od 197Ór. liczne wystawy w kraju i za 

granicą - Czechosłowacja, Grecja, Niemcy, Jugosławia. 

Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzini e plastyki w 1987r. 

' • _.l-\ • I 

, · (-. 

" Gdyńskie targowisko" - płótno, olej, 51 x 73 cm, 199/ir. 

J 



Henryk Baranowski 
ul. Paderewskiego 20-22 
81 - 410 Gdynia 

Studia w PWSSP Sopot, 1952r. 
Członek Związku Polskich Artystów Malarzy 
na licznych wystawach zbiorowych w kraju 
lawach indywidualnych. 

Grafików. Przedstawiał swe prace 
za graniq oraz na 75 wys-

Prace znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych w 
Jest laureatem nagrody Ministra Kultury oraz Prezydenta 

kraju i za granicą. 

Miasta Gdyni. 

" Roztopy 11 
- płótno, olej, Go x 70 cm, 1993r. 



Aleksandra Bibrowicz - Sikorska 
ul. 3 Maja 22/21 m 29 
81 - 363 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa, 1959r. 
Zajmuje siQ tkaniną unikatową, strukturalną, jedwabiem malowanym, miniaturą 

tkacką. Orała udział w licznych wystawach :t.biorowych krajowych i 
zagranicznych I francja, Niemcy, Jugosławia, I3ułgaria /, a także przedstawiała 

swe prace na wystawach indywidualnych w kraju i Niemczech. 
Prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. 

Miniatury z serii " Skrzydła" - jedwab, haft, 10,5 x lli cm, 199/ir. 



II Fala 11 
- jedwab malowany, 140 x 225 cm, 1991r. ------



Justyna Bober - Dalach 
ul. Warszawska 5/5 
81 - 311 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa i Grafiki, 1993. 

Przedstawiała swe prace w lutym 199/ir. na wystawie indywidualnej malarstw a 

i grafiki w Galerii Towarzystwa Miłośników Gdyni. 

II Kopalnia 11 
- intaglio, 32 x 21 cm, 199jr. /cykl dwóch prac/ 



Boguchwała Bramińska 
ul. Falista Ó 

81 - 331 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, 1952r. , dyplom w 19ÓOr. 
Zajmuje siG malarstwem. Brała udział w wystawach zbiorowych okrGgowych 
i ogólnopolskich. Wiele lat poświ<;ciła pedagogice, w latach 1953 - 1971 jako 
pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, w latach 
1972 - 1978 w ognisku plastycznym dla dzieci w Gdyni. 

II Miasteczko w górach 11 
- płótno, olej, Ól x 72 cm, 199lr. 



Andrzej Budzisz 
ul. Romanowskiego 18b m 2 

81 - 185 Gdynia 

Absolwent WSI w Koszalinie, 1978r. i PWSSP w Poznaniu, 1987r. 

Uprawia malarstwo, rysunek, litografię barwną. Prezentował swe prace na 4 

wystawach zbiorowych w kraju i 3 wystawach indywidualnych w " Art Center " 

Kungsangen - Sztokholm. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 

" Skruszona muza anomii dekonstrukcji - płótno, olej, llO x 120 cm, 199/ir. 



Piotr Budziszewski 
ul. Orzeszkowej 2a/8 
81 - 412 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa i Grafiki, 1985r. 
Zajmuje się malarstwem. Prezentował swe prace na 1 wystawach indywidual
nych w kraju i za granicą oraz na III Salonie Plastyki Gdyńskiej. 
Prace znajdują się w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni, Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku, Muzeum na Majdanku. 

"Bez tytułu" - płótno, olej, 120 x 170 cm, 199/ir. 



Zdzisława Cybulska 
ul. I Armii Wojska Polskiego 7/30 

81 - 383 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, wydział Malarstwa i Studium Pedagogiczne, 

1971r. O<l 1977r. jest nauczycielem rysunku i malarstwa w PLSP w Gdyni -

Orłowic. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Prezentowała swe prace na 

wielu wystawach krajowych i zagranicznych, zbiorowych i indywidualnych. 

Prace znajdują się w zbiorach prywatnych w USA, Francji, Niemczech, Grecji, 

Czechosłowacji i Polsce, a także w Muzeum Miasta Gdyni. 

Dyptyk: " Sztorm w Orłowic II 

II Cypel 11 
- papier, pastel, 50 x Go cm, 199/ir. 

II Fala 11 
- papier, pastel, 50 x Go cm, 199/ir. 



Danuta Czapnik 
ul. Gojawiczyńskiej 7c/5 
81 - 987 Gdynia 

Absolwentka ASP w Warszawie, Wydział Malarstwa i Grafiki, 1983r. 
Była stypendystką Ministerstwa Kultu1y i Sztuki. Zajmuje się malarstwem, grafiką 
i rysunkiem. Brała udział w wystawach w kraju i za granicą. 

Prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Szwecji, Prancji, 
Niemczech, USA i Japonii. 

II Pies na kobiety 11 
- płótno, olej, GO x 85 cm, 1992r. 



Anna Hosbein 
ul. 3 Maja 22/24 c m 11 

81 - 363 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa i Grafiki, 1983r. 

I3rala udział w kilku wystawach malarstwa i ceramiki. 

W 1984r. na wystawie ceramiki w Kadynach uzyskała II nagrodę. 

" Pejzaż IV " - płótno, olej, 80 x 100 cm, 1992r. 



Ewa Jachnicka 
ul. Władysława IV 46 c/1 
81 - 395 Gdynia 

Absolwentka UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pic;knych, Konserwacja i Restauracja 
Kamiennych Detali Architektonicznych, 1992r. 
Pracuje jako asystentka na Wydziale Rzez.by PWSSP w Gdańsku i w Pracowni 
Konserwacji Muzeum Narodowego w Gdańsku. 

II Alicja 11 
- piaskowiec, 26 x 20 cm, 1991/1992r. 



Alina Jackiewicz - Kaczmarek 
ul. D~bowa 38 
81 - 623 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa i Grafiki, 1979r. 
Jest adiunktem w macierzystej uczelni. Prezentowała swe prace graficzne na Jli 

wystawach indywidualnych i 70 zbiorowych, w kraju i za granicą. Jest laurcatk 

ponad 20 nagród. Prace znajdują si~ w zbiorach Muzeulll Narodowego i Centralnegu 

Muzeum Morskiego w Gdańsku, Biblioteki Uniwersyteckiej w Gdańsku, Biblioteki 

Narodowej w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w San Francisko, 

w muzeach w Fin landii, Niemczccl1, we Włoszech, Rosji, Kanadzie oraz 

w galeriach i kolekcjach prywatnych w Polsce, Nielllczech, SZ\vecji, Norwegii, 

Finlandii, Francji, Rosji, USA, Kanadzie, Japonii, Dan ii, Holandii, we Włoszech. 

" Z wiatrclll" - lllCZZotinta, 3G x 19 cm, 1992r. 



II Fordewind 11 
- akwaforta, akwatinta, 38 x 53,5 cm, 1992r. 

" Wachta 11 
- mezzotinta, Yi x li9 cm, 1991r. 



Józef Jezierski 
ul. Denhoff a 1/13 
81 - 330 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa, 1959r. 
Zajmuje się 1ysunkiem. 13rał udział w wiciu wystawach w kraju i za granicą. 

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. 

Prace znajdują się w kolekcjach muzealnych prywatnych, krajowych 

i zagranicznych. 

II Środowisko 11 11 
- papier, ołówek, 26 x 18 cm, 19921' 



I 
II Srodowisko I u - papier, ołówek, 26 x 20 cm, 1992r. 



Jadwiga Juszyńska - Górny 
ul. Morska 123/125 m 22 
81 - 222 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa, 1958r. 
Zajmuje si<; malarstwem i tkaniną artystyczną. Prezentowała swe prace na 
wystawach indywidualnych i zbiorowych krajowych i zagranicznych I Niemcy, 
Kanada /. Jest laureatką Nagrody Towarzystwa Miłośników Gdyni. 

Martwa natura " Lutnia " - płótno, olej, 87 x G3 cm, 1
1 



Joanna Kamirska - Niezgoda 
ul. Pionierów 1 m 2 
81 - 615 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa i Rzeźby, 1981r. 
Uprawia malarstwo. Przedstawiała swe prace na 3 wystawach indywidualnych 
i 11 zbiorowych, krajowych i zagranicznych. Prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych w Polsce, Szwecji, Francji, Niemczech, USA i Kanadzie, a także 

w Muzeum Miasta Gdyni. 

II Scena maskaradowa 11 
- płótno, olej, 110 x 130 cm, 199/ir. 



Jerzy Kamrowski 
ul. Surmana 6/13 
81 - 333 Gdynia 

Absolwent UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pic;knych, malarstwo, 1973r., PWSSP 
we Wrocławiu, studia podyplomowe w L' Ecole Supcrieure des Bcaux - Artes w 
Paryżu, 1981r. Prowadzi działalność w zakresie konserwacji, malarstwa i krytyki 
artystycznej. Pracował jako konserwator zbiorów Luwru i British Muscum, jest 
konserwatorem zbiorów w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Prezentowa ł 

swe prace na licznych wystawach indywidualnych krajowych i zagranicznych . 
Prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Biblioteki Narodowej w Pradze, 
Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie, franklin Purnace Archive w Nowym Jorku, 
a także w kolekcjach prywatnych w Mannheim, Amsterdamie i Paryżu. 

"List do panny K" - płótno, technika własna GO x 50 cm, 1993r 



Marta Kapuścińska 
ul. Warszawska 5/5 
81 - 311 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa, 1970r. 
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Prezentowała swe prace na 2 wystawach 
indywidualnych w kraju oraz na 13 wystawach zbiorowych krajowych 
i zagranicznych. 

II Morze 11 
- brystol, ołcSwck, 58 x 11 cm, 1991r. 



Emilia Kaus 
ul. Grottgera 22 
81 - 438 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Rzeźby, 1972r. 

Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Przedstawiała swe prace na 

licznych wystawach indywidualnych i brała udział w wielu wystawach zbiorowych 

i konkursach, sympozjach rzeźbiarskich w kraju i za granicą. 

Prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, USA, Niemczech, Prancji, 

Finlandii, Szwecji, No1wegii. Liczne realizacje rzeźbiarskie w Polsce i Niemczech 

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. 

" Popiersie " - marmur kararyjski, 32 x 32 cm, 1992r. 



II Wdowa po prezydencie 11 
- marmur, wys. 38 cm, 1992r. 



Stanisła"\V l(atzer 
ul. Chopina 8 m 3 

81 - 107 Gdynia 

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych i Fotografiki w Gdyni - Orłowic. 

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków na podstawie prac, 1951r. 

Uprawia rysunek, grafik<-;, malarstwo, metaloplastyk<; i medalierstwo. 

I3rał udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych. Prace znajdują si~ 

w zbiorach muzealnych w Gdyni, Gdańsku, Warszawie, Koszalinie, Wrocławiu, 

Londynie, Rzymie oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 

W 1976r. otrzymał nagro<l<; artystyczną Prezydenta Miasta Gdyni. 

" Odwilż " - płótno, olej, 16 x 36 cm, 1993r. 



Józef Kawecki 
ul. Przebendowskich 15/3 
81 - 513 Gdynia 

Uprawnienia plastyczne na podstawie prac uzyskał z Ministerstwa Kultury 

i Sztuki w 1985r. Uprawia malarstwo, grafikę i medalierstwo. Jest członkiem 

Stowarzyszenia Marynistów Polskich. 
Prezentował swe prace na kilku wystawach indywidualnych i wiciu zbiorowych, 
uzyskując nagrody i wyróżnienia. Prace znajdują si~ w muzeach i kolekcjach 

prywatnych i za granicą. 

" Regaty" - linoryt, 26 x 13 cm, 1991r. 



Plakat teatralny opery 

Sławomir Kitowski 
ul. Serdecznikowa 3D m 30 
81 - 589 Gdynia 

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich A1tystów Grafików Projektantów w 

Warszawie. Zajmuje się, grafiką, plakatem, projektowaniem, scenografią i fotografią. 

Do jego ważniejsE.ych prac należą plakaty teatralne, operowe itp., opracowania 

graficzne i redakcyjne wydawnictw teatralnych, albumów, folderów, katalogów, 

czasopism, kalendarze autorskie, fotografia reklamowa i portretowa, scenografia 

widowisk telewizyjnych i estradowych, aranżacja wystaw i scenografia targów, 

reklamy TV, audio, prasowe, planszowe. 

Prezentował swe prace na wystawach indywiclualnych i zbiorowych, w kraju 

i za granicą. Jest laureatem nagród i wyróżnień. 

Plakat tcat ralny baletu 

II Fidelio 11 
- papier, 83,5 x 57 cm, 1993r. II Śpiąca królewna 11 

- papier, 95 x GG,5 cm , 1992r 



Ewa Konieczna 
ul. Grażyny 29 
81 - 532 Gdynia 

Absolwentka UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pi~knych, Konse1wacja 
i Restauracja Dzieł Sztuki, 198'łr. 

Zajmuje si~ malarstwem, konsc1wacją dzieł sztuki. I3rała udział w wystawach 
środowiskowych. 

II Scdum aere 11 
- karton, akwarela, 3Óx21i cm, 1993r. 



Andrzej Konieczny 
ul. Grażyny 29 
81 - 532 Gdynia 

Absolwent UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, 1985r. 

Uprawia malarstwo i rysunek. Brał udział w wystawach krajowych i zagranicznych. 

W 1990r. uzyskał I -szą nagrodę w dziedzinie malarstwa na Pierwszym 

Triennale Sztuki Gdańskiej. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki ,v latach 

1990, 1991. Prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, 

Danii, I3elgii, Japonii, Kanadzie, Grecji, a także w zbiorach muzealnych. 

II Pierwszy krok 11 
- płótno, olej, collage, 130 x 9G cm, l 992r. 



Kazimierz Kordas 
ul. Abrahama 81/16 
81 - 387 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa i Grafiki, 1993r. 
Zajmuje sic; malarstwem. Brał udział w wystawach zbiorowych w Gdańsku, 

Warszawie i Hamburgu. 

" Spc;dzenic 11 
- płótno, olej, 250 x 150 cm, 1992r. 



Zdzisław Koseda 
ul. Perkuna H 

81 - 523 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydział Rzeźby, 1958r. 

Przedstawiał swe prace na szeregu wystaw indywidualnych i zbiorowych w 

kraju i za granicą /Czechosłowacja, Niemcy, Rosja, Szwecja, No1wegia, Włochy/. 

I3rał udział w konkursach rzeźbiarskich, uzyskując wyróżnienia i nagrody. 

Jest autorem kilku pomników i rzeźb plenerowych w Gdyni . Prace znajdują si <; 

w muzeach w Gdańsku, Krakowie, w Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum 

Sportu w Warszawie, na Majdanku, a także w zbiorach prywatnych w kraju 

i za granicą. 

II Macierzyństwo 11 
- drewno polichromowane, wys. 81 cm, 1993r./199/if· 



" Tors " - drewno, wys. 51 cm, 1993 r. 



Jerzy Korzeniowski 
ul. II Morskiego Pułku Strzelców GIG 
81 - 111 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa, 196/ir. 

Zajmował sic: projektowaniem przemysłowym, wykonał kilka mozaikowych deko

racji ściennych w kraju i za granicą, równolegle uprawiał malarstwo sztalugO\ve 

i akwarele, które od kilkunastu lat stały sic: dominującą dziedziną jego twór

czości. Prezentował swe prace na szeregu wysta\v indywidualnych i zbiorowych 

w kraju i za granicą. Prace znajdują sic; w muzeach i zbiorach prywatnych \V 

Polsce, na Litwie, w USA, Prancji, Niemczech, Finlandii. 

" Formy z jaźni sakra " - płótno, olej, 65 x 81 cm, 1993r. 



Wojciech Kostiuk 
ul. Warszawska iJ/3 
81 - 31'1 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Studium Wychowania Plastycznego, 1981r. 
W 1982r. przyjęty do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików na podstawie 
prac. Zajmuje się grafiką, malarstwem oraz działalnością pedagogiczną w zakresie 
wychowania plastycznego. Od 1981r. uczestniczy w wystawach krajowych 
i zagranicznych, uzyskując nagrody i wyróżnienia. 

Prace znajdują się w muzeach w Gdańsku, Malborku, Lublinie, Bibliotece Miasta 
Frankenthal oraz w galeriach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 

/Niemcy, Włochy, Holandia, 13elgia, Finlandia, Szwecja, Nmwegia, Wielka 
13rytania, Argentyna, Prancja, USA, Rosja, Czechosłowacja/. 

II Amorficzny sen o Gdyni u - akwaforta, intaglio, 55 x 33 cm, 1993r. 



Czesław Król 
ul. falista 5 m 37 
81 - 331 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydział Architektury Wrn;:trz, 1955r. 

Zajmuje się malarstwem. Do 1986r. nie brał udziału w wystawach, 

potem przedstawiał swe prace na wystawach krajowych. 

II Zatoka 11 
- akwarela, Gs x 50 cm, 1993r. 



Andrzej Leszczyszyn 
ul. Pomorska 21/5 
81 - 311 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa, 1971 r. 
Zajmuje się malarstwem. Przedstawiał swe prace na wystawach krajowych 
i zagranicznych. 
Prace znajdują się w Muzeum Miasta Gdyni oraz w zbiorach prywatnych 
w wielu krajach Europy, w USA i Kanadzie. 

" Pottret Ani " - płótno, olej, 55 x 38 cm, 1993r. 



Małgorzata Łęcka 
ul. Świętojańska 116/2 
81 - 388 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa i Rzeźby, 1980r. 

Uprawia malarstwo i rysunek. I3rała udzia ł w kilku wystawach, prezentując 

rysunek. W 1981r. w IV ogólnopolskim konkursie plastycznym II Postawy 81 " 

uzyska ła II nagrodę w dziale malarstwa. 

II I3ez tytułu" - papier, ołówek, 17 x 71 cm, 1991. 





Teresa Machajska 
ul. PCK 3 m 9 
81 - 621 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa, 195/ir. 

Zajmuje się malarstwem. 

" Martwa natura z cylryną " - płótno, olej, 32 x 38 cm, 199/ir. 



Jagna Mackiewicz - Bikovska 
ul. Okrzei 2/18 
81 - 228 Gdynia 

Absolwentka ASP w Krakowie, Wydział Rzeźby, 1980r. 
W latach 1981 - 1989 przebywała w Jugosławii, gdzie zajmowała siG ceramiką 

i malarstwem, biorąc udział w wystawach zbiorowych w Belgradzie i Skopje. 

Obecnie uprawia malarstwo i rysunek. 
Prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 

" Eliksir " - płótno, olej, technika własna, 61 x 51, cm, 1992r. 



Tomasz Misztal 
ul. Legionów 15/9 
81 - 378 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydział Rzeźby, 1982r. 

Zajmuje się rzeźbą, grafiką i rysunkiem. Prezentował swe prace na szeregu 

wystaw indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych /Paryż, 13erlin/. 

Jest laureatem wielu wyróżnień. Prace znajdują się w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Gdańsku, Muzeum Miasta Gdyni, Muzcurn Narodowego 

i Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeów Watykańskich. 

"Serce " - sklejka, pastel, 153 x 87 cm, 199/ir. 



Stanisław Olesiejuk 
ul. Gen. Orlicz - Dreszcra 26-D/12 
81 - 261 Gdynia 

Absolwent UMSC w Lublinie, Instytut Wychowania Artystycznego, 1980r. 
Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zajmuje się malarstwem, 1ysunkiem, 

grafiką użytkową. Przedstawiał swe prace na 24 wystawach indywidualnych 

i 13 zbiorowych. Prace znajdują się w zbiorach w Polsce, Niemczech, Grecji, 
Norwegii, Szwajcarii, USA. 

"Transmutacje II '' - brystol, ołówek, 28 x 20 cm, 1992r. /cykl dwóch rysunków/ 



Janusz Osicki 
Al. Zwycięstwa 138/39 
81 - 46-1 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa, 1976r. 

Zajmuje się malarstwem. Przedstawiał swe prace na szeregu wystaw 

indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą /Hiszpania, Norwegia, 

Holandia, Szwajcaria, Francja/. 
Prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, w zbiorach 

prywatnych w kraju i za granicą oraz w kilku kościołach w Polsce. 

" Kobaltoróż " - płótno, olej, 130 x 130 cm, 199/ir. 



" Szarokobalt " - płótno, olej, 130 x 130 cm, 199/ir. 



Małgorzata Owsianowska - Prokofjew 
ul. Porazińskiej 2 D/2 
81 - 593 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Architektury Wrn;trz, 1983r. 
Studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się tkaniną 

artystyczną. Prezentowała swe prace na licznych wystawach zbiorowych 
krajowych oraz na wystawie indywidualnej w Gdańsku. Uzyskała nagrodę 

Marynarki Wojennej w konkursie o nagrodę "Konika Morskiego" - Słupsk 90. 

" Bitwa " - płótno bawełniane, technika własna, 153 x 129 cm, 1993r. 



Magdalena Pacoszyńska 
ul. Starowiejska 19/ li 
81 - 363 Gdynia 

Absolwentka UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pic;knych, 1982r. 
Uprawia malarstwo. 

" Zimowe podwórko " - pastel, 72 x 50 cm, 1992r. 



Mariusz Pacoszyński 
ul. Starowiejska 19/li 
81 - 363 Gdynia 

Absolwent UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pi~knych, 1983r. 
Zajmuje si~ konsctwacją zabytków oraz działalnością plastyczną. 

" Ren " - fotografia barwna, 30 x 20 cm, 1992r. " Kolonia " - fotografia barwna, 30 x 20 cm, 19921'· 



Elżbieta Pennar - Andrzejewska 
ul. Dąbrowskiego 53 
81 - '117 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Architcktu1y Wnętrz Wzornictwa 
Przemysłowego, 1986r. Od 1990r. zajmuje sic; tkaniną. 

Brała udział w kilku wystawach zbiorowych. 

II Podmuch " - tkanina, pleksiglas, włókno szklane, tiul, 130 x 70 cm, 1991r. 



Gizela Pierzyńska - Bossak 
ul. Zgoda 7 /5 
81 - 361 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa, 1961 r. 
Zajmuje siQ malarstwem. I3rała udział w ponad 70 wystawach zbiormvych w 
kraju i za granicą /Włochy, Austria, Rosja, Czechosłowacja, USA, Kanada/. 
Prace znajdują siQ w zbiorach Muzeum Narodowego i Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum w Słupsku, w UrzQdach 
Wojewódzkich w Gdańsku i Poznaniu, w galeriach w Poznaniu i Gnieźnie, a 
także w ambasadach Brazylii, Szwecji, Szwajcarii, USA, Kanady i w galerii 
Marunouchi w Tokio. 

\ 

I 
I 

Nr 16 " Biały" z cyklu:" Człowiek" - płótno, olej, 150 x 110 cm, 1993f· 
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Nr 39 " Zielenic " z cyklu: " Człowiek " - płótno, olej, 150 x 110 cm, 1993r. 

/ 
r 

\ 
! 

( 

! 
I 
~ .. 



Janina Pinkiewicz 
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 28/1 
81 - 378 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Architektury Wn~trz, 1959r. 
Od 1960r. pracowała jako projektant w biurze projektów Stoczni Gdańskiej, 
a od 1972r. w Centrum Techniki Okrc;towcj w Gdańsku, w dziedzinie architektury 
okrc;towej i wnc;trz okrc;towych. I3rała udział w wystawach sztuki użytkowej 

i architektury okrc;towej. Od 1985r. zajmuje sic; tkaniną unikatową. 

Brała udział w szeregu wystaw zbiorowych krajowych i zagranicznych. 

II Morze 11 
- papier, akwarela, liO x 50 cm, 1992r. 



Józef Pokrywka 
ul. Gniewska 16/3 
81 - Oli7 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdansku, Wydział Malarstwa, 1963r. 
Uprawia malarstwo i grafikę. Przedstawiał swe prace na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. 
Prace znajdują się w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni, PSP Gdansk oraz 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. 

II Kutry 11 
- płótno, olej, 82 x 67 cm, 1993r. 



Daria Sołtan - Krzyżyńska 
ul. Syrokomli 21 
81 - 439 Gdynia 

Absolwentka UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, 1970r. 
Uprawia tkaninę unikatową, głównie gobelin i jedwab malowany I batik/. 
Prezentowała swe prace na 6 wystawach indywidualnych i 17 zbiorowych. 
Jest laureatką nagród i wyróżnień - 1981-mcdal za tkaninę na IV I3iennalc Sztuki 
Gdańskiej, 1983 - wyróżnienie za tkaninę na V I3iennalc Sztuki Gdańskiej, 1989 -

nagroda wojewody za tkaninę na konkursie II Konika Morskiego II w Szczecinie. 

"Nastroje" z cyklu " Koncerty organowe 11 
- gobelin, sizal, 133 x 96 cm, 1993/199/i. 



Marian Subbotko 
ul. 10 Lutego 4 
81 - 366 Gdynia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa, 1972r. 

Zajmuje się malarstwem. I3rał udział w licznych wystawach w kraju i za 

granicą. Nazwany "Malariem świata" po wystawach pod kołem podbiegunowym 

I Rovaniemi I i na Mount Evereście I wystawa jednego obrazu " Odyseja " /. 

II c~as apokalipsy 11 
, cz~ść tryptyku - płótno, olej, 130 x 97 cm, 1992r. 



Teresa Suplicka 
ul. Adm. Unruga 82 A I 16 
81 - 106 Gdynia 

Absolwentka UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, 1990r. 

Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę. Drała udzia ł w 12 wystawach 

krajowych i zagranicznych. 

Prace znajdują się w zbiorach w Polsce, Niemczech, Ilolandii, Słowacji. 

II Próba zrzucenia 2 11 
- papier, ołówek, 70 x 50 cm, 1993r. 



Teresa Szydłowska 
ul. ŚwiQtojańska 37 m 6 
81 - 391 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, Wydział Architektury Wrn;trz, 19G6r. 
Zajmuje się tkaniną a1tystyczną i papierem rQcZnie czerpanym. Przedstawiała 

swe prace na 11 wystawach indywidualnych i 80 zbiorowych, krajowych i 
zagranicznych I Niemcy, USA, Francja, Włochy, Hiszpania, Bułgaria, Jugosławia, 

Czechosłowacja, kraje skandynawskie/. Laureatka 11 nagród i wyróżnień. 
(Olimpijski Konkurs Sztuki w Warszawie, 1980, 13iennale Sztuki Gdańskiej /1/, 
II Inspiracje II w Gdyni /1/, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni 1988, 1992). Jest 
inicjatorem i komisarzem gdyńskich II Inspiracji II od 197Gr. Prace znajdują się 

w zbiorach muzealnych w Gdyni, todzi, Warszawie, Słupsku, w UrzQdzie 
Wojewódzkim w Gdańsku, 13WA w Sopocie, w Izbie Wełny w Gdyni oraz w 
zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, I Iolandii, Francji, No1wegii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Meksyku. 

II Dmucha ! ! ! 11 /Sail 92' I - tkanina, technika własna 195 x 195 cm, 1992r. 



Zbigniew Szczepanek 
ul. Wyspiańskiego 23/60 

81 - 435 Gdynia 

Marynarz na okrGtach Marynarki Wojennej, wykładowca astronawigacji w Wyższej 

Szkole Morskiej, autor wielu podrGCZników z nawigacji i astronawigacji, absol

went Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdansku I 19Ó7r. geografia/. 

W 1980r. uzyskuje uprawnienia plastyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki na 

podstawie prac. Od 1983r. zajmuje siG wyłącznic malarstwem, głównie akwarelą. 

Prezentował swe prace na licznych wystawach krajowych i zagranicznych I 

Norwegia, Jugosławia, Niemcy/. Prace znajdują siG w zbiorach muzealnych 

/Muzeum Miasta Gdyni I i prywatnych w Polsce, Niemczech, Siwecji, Norwegii, 

Austrii, Francji, USA, 

" Statek " - papier, akwarela, 80 x 100 cm, 1993r. 



Z cyklu " Skały " - papier, akwarela, 48 x 70 cm, 1993r. 



Katarzyna Śliwin.ska 
ul. Makuszyńskiego 17E m5 
81 - 595 Gdynia 

Absolwentka UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pi~knych /studia zaoczne/, 1991r. 

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków na podstawie prac. 

Zajmuje si~ malarstwem. 

Prezentowała swe prace na wystawie indywidualnej i kilku zbiorowych. 

II Ma1twa natura z niebieskim krzesłem 11 
- płótno, olej, 70 x 100 cm, 1992r. 



, ... 

, 
Bernarda Swiderska 
ul. Abrahama 8'1/20 
81 - 387 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, w latach pic;ćdzicsiątych. 

Zajmuje sic; malarstwem i tkaniną artystyczną. Prezentowała swe prace na 
kilkunastu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą oraz na licznych 
wystawach zbiorowych. Ma w swoim dorobku artystycznym wiele realizacji z 
dziedziny tkaniny unikatowej w zabytkowych wnc;trzach m.i. Ratusza Głównego 
w Gdańsku, zamku w Książu, pałacyku Giscarda d' Estaing w La Bruyćre. 
Jest autorką i zarazem wykonawczynią projektu wystroju trzech kamienic przy 
ul. Długiej w Gdańsku. 

Prace znajdują sic; w zbiorach MKiS, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz w 
prywatnych kolekcjach w Polsce, Belgii, francji, Niemczech, USA, Japonii. 

II Pejzaż imaginacyjny Il 11 
- płĆ)tno, olej, 60 x 80 cm, 199lr. 



Jerzy Wielicki 
Skwer Kościuszki 15/9 
81 - 370 Gdynia 

Studia w PWSSP, Wydział Malarstwa, 19-19 - 1958, dyplom na ASP w Warszawie 1958. 

Zajmuje si<;: malarstwem. 
Prezentował swe prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, 

krajowych i zagranicznych ( Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja, Finlandia). 

W 1980 r. otrzymał I nagrod<;: w mi<;:dzynarodowym konkursie w Londynie 

organizowanym przez fim1<;: Rowney. 

II Joasquinc 11 
- płótno, olej, 55 x 55 cm, 1992r. 



Ryszard \VoŻniak 
ul. Chylońska 71/66 
81 - 033 Gdynia 

Studia na Politechnikach Warszawskiej i Gdańskiej. Uprawnienia plastyczne 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, 1988r. 
Zajmuje sic; malarstwem. Prezentował swe prace na licznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i w Niemczech. Prace znajdują si~ 
w prywatnych zbiorach w Kanadzie, USA, Niemczech, Francji, Szwajcarii, 
Izraelu, Holandii, No1wegii, Szwecji; 

II Zapach wiosny 11 
- płótno, olej, 100 x 100 cm, 1991r. 



Aleksander Widyński 
ul. Matejki 3 
81 - 230 Rumia 

Absolwent PWSSP w Gdańsku, Wydział Malarstwa i Grafiki, 1986r. 

Zajmuje się malarstwem, a od 1990r. również tkaniną drukowaną. Prezentował 

swe prace na 6 wystawach indywidualnych i 20 zbiorowych w kraju i za granicą. 

Jest adiunktem w macierzystej uczelni. Członek grupy tkackiej "5 + 1". 

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1987r i w 1991r. Prace w zbiorach 

Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku oraz w kolekcjach prywatnych 

w kraju i za granicą. 

II Przez dodawanie 11 
- tkanina drukowana, 250 x 150 cm, 1993r. 



II Akwarium I 11 
- papier, gwasz, 58 x 78 cm, 1993r. 

II Akwarium II 11 
- papier, gwasz, 58 x 78 cm, 1993r. 



Maria Witoszyn.ska - Szpindor 
ul. Rydzowa 11/13 
81 - 081 Gdynia 

Absolwentka PWSSP w Gdańsku, 1983r. 
Stypendystka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 1981r. Członek grupy 
tkackiej 11 5 + 1 ". Zajmuje się tkaniną. I3rała udział w licznych wystawach 
zbiorowych w kraju i w Niemczech. 

II Klif III ' - wełna, haft, 180 x 210 cm, 1992r. 



" Interferencja " - wełna, bawełna, haft, 180 x 225 cm, 1993r. 



Anna Wójcik 
ul. Wiosny Ludów 13 
81 - 459 Gdynia 

Studia w latach 1915 - 1917 w Studio Starego Teatru I scenografia I i ASP w 
Krakowie I malarstwo /, Absolwentka PWSSP w Gdańsku, malarstwo i tkanina, 
1955r. W latach 1953 - 1956 projektowała i realizowała polichromie elewacji 
kamienic w Gdańsku. Zajmuje si<; tkaniną. Prezentowała swe prace na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace znajdują siG w zbiorach 
Muzeum Narodowego i Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Centralnego 
Muzeum Włókiennictwa w ł.odzi oraz w wielu ministerstwach, ambasadach, 
Urzędach Wojewódzkich i Miejskich. Zrealizowane prace - kurtyna plenerowa dla 
Zespołu Pieśni i Tańca II Mazowsze ", tkanina wykładzinowa dla Muzeum Mebla 
w Gołuchowie, tkanina plenerowa na Polską Wystaw<; Gospodarczą w Izmirze, 
tkanina dekoracyjna dla Prezydenta Islandii, kostiumy dla Zespołu Pieśni i Tańca 
II Śląsk II 

II Czerwony Ksi<;życ 11 
- jedwab, malarstwo, 122 x 1'18 cm, 1991r. 



Agata Zielin.ska 
ul. Św. Wojciecha 7/36 
81 - 317 Gdynia 

Ukończyła Technikum Tkactwa Artystycznego im. I-I.Modrzejewskiej w Zakopanem 
w 1982r. W 1989r. uzyskała uprawnienia plastyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Zajmuje się tkaniną. Brała udział w wielu wystawach. Prace znajdują si~ w USA, 
Niemczech, Austrii i Włoszech. 

"Bez tytułu" - tkanina, technika własna 260x!i60 cm, 1993r. 



Wydawca katalogu i organizator wystawy: Muzeum Miasta Gdyni 
Tekst: Krystyna Fabijanska - Przybytko +-
Katalog: Maria Wolanska ~ 
Fotografie: Halina Wasielke 
Opracowanie graficzne: Aleksander Widy11ski 
Aranżacja wystawy: Sławomir Lewandowski 
Komisarz wystawy: Maria Wolanska 
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