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Joanna Mielech 
Plener w Międzylesiu

Plener artystyczny jest rodzajem podróży w nieznane, której wła-
ściwym przeznaczeniem jest coś więcej niż fizyczna zmiana miej-
sca. Poza odkrywaniem uroków innego nieba ważniejszym dąże-
niem wydaje się przeobrażenie duchowe: możliwość zatrzymania 
się w czasie, który gdzie indziej płynie wolniej, i próba odnalezie-
nia siebie w nowej przestrzeni. Jeśli podróż łączy w sobie element 
duchowy i artystyczny, wywołuje w wędrowcu poczucie niepo-
wtarzalności bytu w odmiennym niż dotąd kontekście, w relacji 
z innym miejscem i w nowej przestrzeni. Odkrycie to uruchamia 
uśpiony dotąd potencjał kreatywny i konieczność jego ekspresji. 
Aby więc wyzwolić ducha kreacji, niezbędne jest odbywanie ar-
tystycznych podróży, co artyści rozumieli od samego początku 
ukonstytuowania się sztuki. Z tej samej konieczności pojawiła się 
w XIX wieku moda na twórcze spotkania na wolnym powietrzu, 
z francuskiego en plein air, ponieważ artyści zauważyli, że dla roz-
budzenia ducha kreacji ważne są nie tylko podróże, ale także same 
spotkania twórców i konfrontacja różnych artystycznych postaw.

Plenery fotograficzne organizowane przez Okręg Dolnośląski  
Związku Polskich Artystów Fotografików stały się ważnym dla
uczestniczących w nich twórców elementem życia artystycznego, 
być może z potrzeby ducha, z tęsknoty za możliwością przeniesie-
nia się w miejscu i czasie oraz z potrzeby wyzwolenia owego po-
tencjału kreatywnego. Od kilku lat wyzwaniem dla uczestników 
jest ten sam temat: Wobec miejsca i czasu… — próba zmierzenia 
się z ideą miejsca i czasu. Wybór tego tematu narzuca się niejako 
sam, ponieważ obszarem działań artystycznych plenerów są dol-
nośląskie zamki i pałace, miejsca malownicze z uwagi na wspa-
niałą architekturę, piękno detalu i związek z naturą. Po plenerach 
w Książu, na zamku Grodziec oraz w zamku Czocha nad Jeziorem 
Leśniańskim na miejsce artystycznych peregrynacji wybrany zo-
stał tym razem zamek w Międzylesiu na ziemi kłodzkiej. 

Międzylesie to niewielka miejscowość, przytłoczona, jak się 
wydaje, obecnością ogromnego zamku w centrum i jego długą, 
700-letnią historią. Zespół pałacowy zajmuje znaczącą przestrzeń 
miasteczka i z racji sąsiedztwa wchodzi z nim w bezpośrednie 
relacje. W przeszłości bliskie więzi łączyły go także z budynkiem 
kościoła, czego ślady w postaci tajemnych przejść i łączników 
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odnaleźć można do dziś. Międzyleski zamek jest budowlą mo-
numentalną, niejednorodną, złożoną z kilku odrębnych części 
odmiennych stylowo. Można poczuć się w nim jak we Włoszech 
dzięki renesansowym sgraffitom, arkadom i podcieniom, zgubić
się w tajemniczych zaułkach, poczuć potęgę architektury baroku 
czy wreszcie wdrapać się na zamkową Czarną Wieżę i podziwiać 
z niej widok na senne miasteczko. 

Atmosfera miejsca, próba odczytania zapisanej w murach histo-
rii zafascynowała niektórych twórców uczestniczących w plenerze. 
Jedni wprost wyrażali zachwyt nad urokiem miejsca: widoki zamku 
czy poszczególnych wnętrz stawały się inspiracją i bohaterem 
powstałych fotografii. Możliwości cyfrowej fotografii w sferze
ukazywania różnorodnych sposobów emanacji piękna czy ener-
gii zaprezentował Piotr Nowak w barwnych, przetworzonych ob-
razach widoków zamku. Rodzaj artystycznego dokumentu z ko-
lei zainteresował Alka Figurę, który analizuje zastane, materialne 
ślady przeszłości. Stanisława Michalskiego oraz Stanisława Skła-
danowskiego intryguje problem przejścia, otwarcia, zamknię-
cia, który realizują, rejestrując widoki okien i drzwi, otwartych, 
zamkniętych, nieużywanych, zapomnianych. Montaż fragmen-
tarycznych ujęć przestrzeni, w których odnaleźć można postaci 
twórców — uczestników pleneru — to Pułapki czasoprzestrzeni 
Marka Wesołowskiego. Przywoływanie duchów przeszłości wi-
doczne jest z kolei w fotografiach Ewy Gnus i Andrzeja Rutyny.
Przenikanie się kolejnych warstw obrazowych i zabawa z frag-
mentami pozytywowymi i negatywowymi pozwalają uzyskać efekt 
zaglądania w przeszłość i odnajdywania w niej duchów przeszłości. 
Z tego samego sposobu obrazowania — nakładania i przenikania 
„klisz” pamięci fotografii — Janusz Musiał uzyskał wrażenie wnika-
nia współczesności w tkankę starego zamku. O zamkowym istnie-
niu Poza czasem opowiadają fotografie Marzeny Wesołowskiej, 
której w pozornie zwyczajnej dokumentacji miejsc udało się zapi-
sać atmosferę tajemnicy i niedopowiedzeń. Cienie na zamkowych 
ścianach Barbary Górniak także przywołują atmosferę tajemnicy 
i trudnego do określenia nastroju czasu przeszłego. Szczególnie 
nastrojowe w oddaniu odbić światła w zamkowych przestrzeniach 
są fotografie Iwony Wojtyczy-Fronckiewicz z cyklu Solaris. 

Inną jakby sferą wyrazu interesowali się twórcy, którzy po-
przez wybrane formy detali architektonicznych analizowali róż-
norodne zagadnienia ze świata sztuki. Nie może uwolnić się od 
piękna zatrzymanego czasu zabarwionego nutką nostalgii z racji 
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Joanna Mielech
Plein-Air Event in Międzylesie

przemijania Józef Ligęza, rejestrując pozostałości dawnych deko-
racji renesansowych na zmianę z rejestracją atrybutów współcze-
sności — symboli rozpadu dawnych więzi. Abstrakcyjne, geome-
tryczne instalacje fotograficzne komponuje z wycinków struktur
powierzchni zamkowych Waldemar Zieliński, Wacław Ropiecki 
natomiast — rodzaj fotograficznych, dadaistycznych kolaży, które
tworzą kompilacje przedmiotów przypadkowych, jakby zagubio-
nych i odnalezionych przez artystę w przestrzeni zamku.

Kolejnym zagadnieniem, które łączy niektórych artystów w po-
szukiwaniu swojego wyrazu, jest fotografia inscenizowana. Walde-
mar Grzelak w zaaranżowanym obrazie jak z malarstwa dawnych 
mistrzów próbuje wyobrazić sobie możliwe sceny domowe we 
wnętrzach zamkowych. Inscenizacje w przestrzeniach zamkowych 
zafascynowały również Rafała Warzechę i Czesława Chwiszczuka, 
którzy poprzez teatralizację swych autoportretów próbowali do-
trzeć do duchowych tajemnic nie tylko wnętrz zamkowych. Marek 
Maruszak okazał się mistrzem w oddaniu ponurego nastroju, który 
otacza zamek i miasteczko, poprzez plenerową inscenizację rodem 
jak z filmów Hitchcocka. 

Ideę indywidualnej koncepcji obecności w miejscu i czasie zre-
alizował Andrzej Dudek-Dürer w konsekwentnie rozwijanej przez 
całe życie idei pozostawienia śladów bytu oraz swojej indywidu-
alnej inkarnacji na tle zamku w Międzylesiu. Tomasz Fronckiewicz 
natomiast poszukiwał swojego indywidualnego „ja” wśród wielu 
jego emanacji w czasie i przestrzeni zamku.

Wśród artystów zaproszonych na plener do Międzylesia byli 
też i tacy, którzy przekraczali zamkowe mury, pozostawiając za 
sobą świat wyizolowanego piękna. Poza sferą sacrum odnajdywali 
świat prawdziwy, taki, jaki jest w istocie i jaki interesował ich w fo-
tografii najbardziej. Klimaty spoza obrzeży historycznej i zabytko-
wej tkanki zamkowej zainteresowały Wojciecha i Macieja Plewiń-
skich oraz Stanisława Kulawiaka. Ich reportażowe ujęcia ukazują 
moment zetknięcia się zabytkowej materii zamku ze współcze-
snym życiem miasteczka. Artystów tych porusza to, co podobne 
we wszystkich zapomnianych przedmieściach i miasteczkach na 
świecie. Świetne reportażowe ujęcia w opozycji do fotografii zafa-
scynowanych pięknem zamkowej architektury ukazują, że piękno 
odrestaurowanego zamku jest ciągle czymś niezrozumiałym i ob-
cym w obliczu okolicznego pejzażu.

Artystycznym efektem krótkiej podróży do Międzylesia dwu-
dziestu czterech twórców fotografii z Dolnego Śląska jest wysta-

wa Wobec miejsca i czasu… V — Tradycja i dziedzictwo kulturowe 
Ziemi Kłodzkiej. Należy ją rozpatrywać jako platformę konfrontacji 
odmiennych, indywidualnych postaw twórczych, subiektywnego 
spojrzenia każdego artysty, różnorodności technik i metod kreacji 
i poruszanych przez artystów zagadnień formalnych, z których 
wszystkie służą do próby opisania własnej wizji świata za pomocą 
fotografii. Wspólna dla większości prezentowanych prac jest po-
stawa kreacyjna: odchodzenie od czystości fotografii jako doku-
mentu, którą zastępuje potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań 
w obszarze fotografii. Coraz częściej fotografia jako zapis rzeczy-
wistości pozostaje tylko punktem wyjścia, a autor zafascynowany 
możliwościami techniki, łatwością, z jaką można dziś w obraz in-
gerować i przeobrażać go, pozwala sobie na cyfrowe manipulacje 
wewnątrz samego przedstawienia. Często tym przeobrażonym 
obrazom fotograficznym bliżej do artystycznych rozwiązań gra-
ficznych, a nawet malarskich. Poprzez cyfrowe możliwości foto-
grafia zyskała nieznane jej przedtem obszary: spełniła marzenia
o przekroczeniu własnych ograniczeń i wejściu do zamkniętego 
przedtem dla niej świata sztuki. Stąd fascynacja kreowaniem świa-
tów iluzyjnych, surrealnych, ale także wizją świata realnego, nie-
znacznie tylko poddanego metamorfozie, w którym obraz wyge-
nerowany buduje nastrój opisywanego fragmentu realności. 

Wystawa Wobec miejsca i czasu… V — Tradycja i dziedzictwo 
kulturowe Ziemi Kłodzkiej pokazuje, że mimo wielości rozwiązań 
artystycznych indywidualność twórcy pozostaje bytem osobnym, 
choć zależnym oczywiście od zewnętrznego świata, miejsca i cza-
su. Fotografie, które powstają w Międzylesiu, w Grodźcu czy na 
zamku Książ, są wyrazem konkretnej postawy artystycznej i miej-
sce, w którym powstaje fotografia, nie ma naprawdę większego
znaczenia. Każdy z twórców pozostaje sobą, a indywidualne „ja” 
zawsze przedstawia osobistą, niepowtarzalną i jedyną artystyczną 
relację w związku z miejscem i czasem, w których istnieje.

A plein-air event is a kind of travel into the unknown, the actual 
purpose of which is something more than a physical change of 
location. Apart from discovering the appeals of different skies, it
seems that a more important goal is your spiritual transforma-
tion: an opportunity to suspend yourself in a time that passes 
more slowly in a different place and an attempt to find yourself in
a new space. If a travel combines spiritual and artistic elements, it 
gives the traveller a feeling of uniqueness of existence in a context 
that is different than before, in a relation with a different place and
in a new space. This discovery triggers a previously dormant crea-
tive potential and a desire to express it. Therefore, in order to re-
lease the spirit of creation you must go on artistic trips, which the 
artists have perfectly understood since the early origins of art. Out 
of this necessity there emerged a fashion for creative meetings in 
the open air (en plein air in French), because artists noticed that 
what is needed to awaken the spirit of creation is not only a travel 
but also a mere meeting of creators and a confrontation of various 
artistic approaches.

Photographic plein-air events organised by the Lower Silesia 
Area of the Association of Polish Art Photographers have become 
an important element of artistic life for the participating artists, 
possibly as an expression of their spiritual desire or willingness to 
move in space and time or to let their creativity loose. For several 
years, the participants have been facing the challenge of the same 
topic: In the Face of Time and Place… V — an attempt to stand 
up to the idea of place and time. The choice of the topic seems 
self-explanatory, because the area of the artists’ plein-air activ-
ity encompasses Lower Silesian castles and palaces, picturesque 
places with a beautiful architecture, refined details and won-
ders of nature. In the previous years the plein-air events were 
held in Książ, Grodziec castle and by Lake Leśnia at the Czocha 
Castle. This time our artistic peregrination leads us to a castle in 
Międzylesie in the Kłodzko Region.

Międzylesie is a small town that seems overwhelmed by the 
enormous castle located in the centre and by its long history of 
700 years. The castle buildings occupy a considerable part of the 

town and, obviously, directly affect the settlement. In the past, 
the castle was also closely connected with the local church by 
means of some secret passageways and linking areas that have 
remained to this day. The castle is a monumental and complex 
structure composed of several parts in various styles. You can get a 
feeling that you are in Italy (when watching the renaissance sgraf-
fitos, arcades and flanges), get lost in the mysterious recesses, feel
the power of the baroque architecture or climb up the Black Tower 
from which you can admire the view of the sleepy town.

The atmosphere of the place, an attempt to read the history 
written down in the castle walls, has fascinated some artists tak-
ing part in the plein-air event. Many have admired the beauty of 
the spot: views of the castle or individual interiors have become 
an inspiration for and objects of the photographs taken at the site. 
The potential of digital photography in the sphere of portraying 
various ways of emanation of beauty or energy was presented 
by Piotr Nowak in his colourful, processed pictures of the castle 
sights. A kind of artistic document intrigued Alek Figura, who anal-
yses the existing material traces of the past. Stanisław Michalski 
and Stanisław Składanowski became interested in the problem of 
transition, opening, and closure, which is examined by the artists 
taking pictures of windows and doors — open, closed, disused, 
forgotten. Marek Wesołowski in his Pułapki czasoprzestrzeni (Traps 
of Spacetime) offers a montage of fragmentary views of space in
which you can find figures of artists participating in the plein-air
event. Ewa Gnus and Andrzej Rutyna, in their photographs, call the 
ghosts of the past. 

The merging of consecutive visual layers and a play with 
fragments of positives and negatives help to achieve the effect
of looking into the past and finding ghosts of history. Using the
same imaging method — the overlapping and merging of plates 
of photographic memory, Janusz Musiał makes an impression that 
the present day penetrates the structure of the old castle. Marzena 
Wesołowska’s photographs tell a story about the castle’s existence 
Poza czasem (Beyond Time). The artist managed to capture an 
atmosphere of mystery and vagueness in an ostensibly ordinary 
documentation of places. Shades on the castle walls depicted by 
Barbara Górniak also evoke an atmosphere of mystery and a mood 
of the past that is hard to describe. Photographs belonging to Iwo-
na Wojtycza-Fronckiewicz’s Solaris cycle are particularly romantic 
in their rendition of reflections of light in the castle sights.
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A different sphere of expression was chosen by artists who
— through selected forms of architectural details — analysed 
various issues from the world of art. Józef Ligęza cannot resist the 
beauty of arrested time, tinged with a note of nostalgia by virtue 
of the passage of time. The artist captures both the remains of the 
former renaissance decorations and some attributes of the present 
times — symbols of disintegration of former bonds. Abstract, geo-
metrical photographic installations are created from fragmented 
structures of castle surfaces by Waldemar Zieliński. Wacław Rop-
iecki offers a kind of photographic, Dadaistic collages composed
by compilations of random objects, as if they were lost and found 
by the artist in the space of the castle.

Another phenomenon that unites certain artists in a search for 
their own means of expression is arranged photography. Walde-
mar Grzelak, in his arranged picture reminiscent of the great mas-
ters’ paintings, tries to imagine possible household scenes in the 
castle interiors. Arranged scenes in the castle spaces also fascinat-
ed Rafał Warzecha and Czesław Chwiszczuk, who tried to capture 
not only the castle interiors but also spiritual mysteries, through 
theatricalization of their self-portraits. Marek Maruszak masterfully 
rendered the grim mood surrounding the castle and the town by 
means of a plein-air arrangement reminiscent of Hitchcock films.

An individual concept of presence in a place and time was 
developed by Andrzej Dudek-Dürer in his ever-present idea of 
leaving a mark of life and in his individual incarnation against 
the background of the castle in Międzylesie. Tomasz Fronckie-
wicz searched for his own “self” among its many emanations in the 
time and space of the castle.

Among the artists invited to the plein-air event in Międzylesie 
there were also those who crossed the castle gate leaving a world 
of isolated beauty behind them. Apart from the sphere of the sa-
cred, they found a world that is true, the way it really is like and 
the way it appears interesting in photography. Climates reaching 
beyond the historic and monumental tissue of the castle proved in-
teresting to Wojciech Plewiński, Maciej Plewiński and Stanisław Ku-
lawiak. Their documentary-oriented pictures show a moment the 
historic matter of the castle comes into contact with the present-
day life of the town. These artists are inspired by phenomena that 
are characteristic of all forgotten suburbs and towns in the world. 
Their brilliant documentary-oriented photographs, as opposed to 
pictures motivated by the beauty of the castle architecture, show 

that the magnificence of the restored castle still remains some-
thing incomprehensible and foreign in the context of the sur-
rounding landscape.

An artistic effect of the short trip to Międzylesie made by 24 
photographers from Lower Silesia is the exhibition entitled In the 
Face of Time and Place… V — Cultural Heritage of the Kłodzko Re-
gion. It should be considered as a platform of confrontation of dif-
ferent, individual creative attitudes, each artist’s subjective point 
of view, diversity of techniques, methods of creation and formal 
topics brought up by the artists, all of which serve to describe 
their own vision of the world by means of photography. What 
most exhibited works have in common is the creative approach: 
a departure from the purity of the photograph as a document, 
which purity is replaced by the need to look for new solutions in 
the area of photography. More and more frequently, a photograph 
as a record of reality is just a starting point and the author, fasci-
nated by the capabilities of technology and the ease with which 
he or she can now interfere in the picture and transform it, takes 
the liberty of manipulating with the scene. Such transformed pho-
tographic pictures are more similar to graphic solutions or paint-
ings. Thanks to the digital capabilities, photography has reached 
certain new, previously unexplored areas: it has helped to make 
a dream come true — a dream of going beyond its limits and en-
tering a previously inaccessible world of art. Photographers have 
thus become fascinated by the creation of illusory, surreal worlds, 
but also visions of the real world that has been slightly modified,
where a generated picture builds an atmosphere of the depicted 
fragment of reality. 

The exhibition entitled In the Face of Time and Place… V 
— Cultural Heritage of the Kłodzko Region shows that, in spite 
of the various artistic solutions applied, the artist’s individuality 
remains a separate quality, yet obviously dependent on the ex-
ternal world, place and time. Photographs taken in Międzylesie, 
Grodziec or Książ are expressions of a specific artistic approach,
and the place in which a photograph is created does not really 
matter. Each artist maintains his or her own attitude and the pho-
tographer’s individual “self” always manifests a personal, distinc-
tive and unique artistic relation in combination with the place 
and time in which the artist exists.
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Czesław
 Chwiszczuk

Autoportret z aniołem 
technika mieszana, wydruk pigmentowy / 100 x 70 cm / 2016

Okno — Dwa światy, W królestwie mojego karmazynowego pająka  
technika mieszana, wydruk pigmentowy / 2 x 100 x 70 cm / 2016

98



10

Stojąc na krawędzi czasoprzestrzeni — żywa rzeźba, performance metafizyczny
technika mieszana, gniecenie, fotografia, rysunek / 50 x 60 cm / 2016

Wobec krawędzi czasoprzestrzeni — żywa rzeźba, performance metafizyczny 
Czarne dziury… wobec czasoprzestrzeni, Sztuka popiołu z żywej rzeźby, instalacja metamaterialfizyczna
technika mieszana, popiół ze spalonych fotografii, gniecenie, fotografia, inkografia, rysunek / 2 x 50 x 60 cm / 2016

Andrzej 
Dudek
-Dürer

11



Alek 
Figura

Czas zatrzymany I, II, III, IV
technika cyfrowa / 4 x 36 x 50 cm / 2016

Pamięć kamienia I, II
technika cyfrowa / 2 x 50 x 50 cm / 2016

12 13



Wobec miejsca i czasu 1
technika cyfrowa, druk solwentowy / 40 x 80 cm / 2016

Wobec miejsca i czasu 2
technika cyfrowa, druk solwentowy / 40 x 80 cm / 2016

Tomasz 
Fronckiewicz

14 15



Z pamiętników Johanny Baronessy Althann I
technika cyfrowa / 60 x 90 cm / 2016

Z pamiętników Johanny Baronessy Althann II, III  
technika cyfrowa / 60 x 90 cm / 2016

16

Ewa 
Gnus 

17



Zakamarki historii
technika cyfrowa / 50 x 112 cm / 2016

Barbara 
Górniak
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Trzy dusze
technika cyfrowa / 60 x 90 cm / 2016

Szwaczka 
technika cyfrowa / 90 x 65 cm / 2016

Waldemar 
Grzelak
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Międzylesie — pamięć I
technika cyfrowa / 70 x 70 cm / 2016

Międzylesie — pamięć II
technika cyfrowa / 70 x 70 cm / 2016

22

Roman 
Hlawacz

23



Pejzaż z wieżą zamkową 1
technika cyfrowa / 60 x 80 cm / 2016

Pejzaż z wieżą zamkową 2, 3
technika cyfrowa / 2 x 60 x 80 cm / 2016

2524

Stanisław 
Kulawiak



Czas zatrzymany — tryptyk
technika klasyczna / 45 x 90 cm / 2016

Rodzina — tryptyk
technika klasyczna / 45 x 90 cm / 2016

26

Józef 
Ligęza 

27



Zezowate spojrzenie na Masyw Śnieżnika
technika cyfrowa / 50 x 70 cm / 2016

Ciemna strona Czarnej Góry
technika cyfrowa / 50 x 70 cm / 2016

28

Marek 
Maruszak 

29



Bez tytułu II
fotografia barwna, reanigrafia / 57 x 44 cm / 2016

31

Bez tytułu III
fotografia barwna / 61 x 47 cm / 2016

Stanisław 
Michalski

30



Palimpsest — materia pamięta — a
druk UV na PCW / 50 x 70 cm / 2016

Palimpsest — materia pamięta — b, c
druk UV na PCW  / 2 x 50 x 70 cm / 2016

33

Janusz 
Piotr Musiał 

32



Autopsja subiektywna 2
technika cyfrowa / 40 x 60 cm / 2016

Autopsja subiektywna 1, 3
technika cyfrowa / 2 x 60 x 40 cm / 2016

35

Piotr 
Maciej 
Nowak

34



Międzylesie I, II
technika cyfrowa, wydruk archiwalny / 2 x 24 x 36 cm / 2016

Bystrzyca Kłodzka I
technika cyfrowa, wydruk archiwalny / 24 x 36 cm / 2016

37

Maciej 
Plewiński

36



Bystrzyca Kłodzka I
technika cyfrowa, wydruk archiwalny / 23,5 x 32 cm / 2016

Bystrzyca Kłodzka II, III
technika cyfrowa, wydruk archiwalny / 2 x 32 x 23,5 cm / 2016

39

Wojciech 
Plewiński

38



Fiasko planu Króla Much — Bramy Hadesu 1, 2 — awersy
technika własna / 2 x 88 x 24 cm / 2016

Fiasko planu Króla Much — Strzały Arkosa 1, 2 — awersy
technika własna / 2 x 88 x 24 cm / 2016

Fiasko planu Króla Much — Bramy Hadesu 1, 2 — rewersy
technika własna / 2 x 88 x 24 cm / 2016

Fiasko planu Króla Much — Strzały Arkosa 1, 2 — rewersy
technika własna / 2 x 88 x 24 cm / 2016

4140

Wacław 
Ropiecki 



Biała dama w zamku 2 (2374)
technika cyfrowa / 70,2 x 50,2 cm / 2010/2016

Senne mary 4 (2394)
technika cyfrowa / 70,2 x 50,2 cm / 2012/2016

4342

Andrzej 
Rutyna



Podobieństwa i różnice
fotografia cyfrowa / 70 x 50 cm / 2016

45

Stanisław 
Składanowski



46

Gdy odejdę, nic się nie zmieni I
fotografia cyfrowa / 100 x 70 cm / 2016

Gdy odejdę, nic się nie zmieni II
fotografia cyfrowa / 100 x 70 cm / 2016

47

Rafał 
Warzecha



Poza czasem 1
technika mieszana / 36 x 100 cm / 2016

Poza czasem 2
technika mieszana / 36 x 100 cm / 2016

4948

Marzena 
Wesołowska



Pułapki czasoprzestrzeni
technika mieszana / 80 x 75 cm / 2016

51

Marek 
Wesołowski 



Solaris 1
technika cyfrowa  / 100 x 70 cm / 2016

Solaris 2
technika cyfrowa / 100 x 70 cm / 2016

5352

Iwona 
Wojtycza-

Fronckiewicz
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Na zamku
technika cyfrowa / 100 x 70 cm / 2016

Waldemar 
Zieliński



Biografie

Czesław Chwiszczuk
Urodzony pod znakiem Lwa w 1951 r. Twórczo wypowiada się w fotografii, filmie oraz in-

stalacjach multimedialnych. Dyplom w 1983 r. na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Współzałożyciel grupy fotograficznej Format 
(1972–1978) oraz Kręgu Współdziałania Ambalangua (1979–1983). Interesują go związki zare-
jestrowanego materiału wizualnego z pamięcią. Z nich stwarza obrazy, które wchodzą w relacje 
z odbiorcą. Od 1984 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich. W swoim dorobku artystycznym ma szereg wystaw oraz działań indywidualnych 
i grupowych, jest autorem zdjęć do kilkudziesięciu filmów (dokumentalnych, fabularnych, ani-
mowanych i reklamowych). Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu, Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki, Muzeum Miejskiego Wrocławia,
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz w zbiorach prywatnych. Obecnie jest profesorem 
w Katedrze Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Andrzej Dudek-Dürer 
Performer, fotograf, grafik, artysta sztuki mediów. Członek ZPAP, ZPAF. Współpracownik foto-

graficzno-graficzny z pismami, m.in.„Sigma”,„Odra”,„Dekada Literacka”,„Format”,„Rampike”(Kana-
da), „DOCK/S” (Francja), „Fotografia”,„Rita Baum”.  W 1979 roku rozpoczął realizację projektów SZTUKI 
PODRÓŻY na terenie Polski, następnie Europy Zachodniej, Meksyku, USA, Kanady, Australii, Nowej 
Zelandii, Singapuru, Korei Południowej, Japonii. W okresie 2009–2015 wiceprezes Okręgu Dolno-
śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Inicjator i kurator rocznych wystaw tematycznych
m.in. Fikcja–Rzeczywistość–Manipulacja; Kształt teraźniejszości; Idea–Materia, Inny potencjał foto-
grafii oraz ogólnopolskich plenerów Wobec miejsca i czasu. Pomysłodawca i wykładowca przed-
miotu FOTOGRAFIA I KOMUNIKACJA. SZTUKA NA POGRANICZU ROŻNYCH MEDIÓW w WSF AFA 
we Wrocławiu w latach 2010/2011. Laureat nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 
Nieocenione Zasługi dla Kultury Polskiej oraz nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury — 2014. Dokumentacje i prace m.in.: Muzeum Naro-
dowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Kolekcja Zachęty 
Dolnośląskiej, Stedlijk Museum w Amsterdamie, Museum of Modern Art w Nowym Yorku, Tate 
Gallery w Londynie, City Art Institute Library w Sydney, The School of the Art Institute of Chicago. 

http://www.a.dudek.durer.artwroc.com

Alek Figura
Urodzony w Opolu (1950). W ZPAF od 1987 r. (nr leg. 629). Pracuje w Akademii Sztuk 

Pięknych we Wrocławiu. W latach 1996–2014 był członkiem zespołu redakcyjnego pisma ar-
tystycznego „Format”. Uczestniczył w neoawangardowym nurcie polskiej fotografii. W latach
1976–1981 współpracował z wrocławską galerią F-M-A, był współzałożycielem i członkiem 
grupy twórczej Seminarium Foto-Medium-Art. W 1998 r. otrzymał stypendium I stopnia Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidual-
nych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i kolekcjach prywatnych. Ważniejsze wystawy: Struktury, 
Wrocławska Galeria Fotografii (1977); Biennale Sztuki Młodych, Sopot (1978); Czas, galeria „Kita-
no”, Kobe, Japonia (1979); Biennale Sztuki Młodych 80, BWA, Łódź; Media i poznanie, galeria „Ai”, 
Tokio, Japonia; Wyprawa do kresów fotografii, Instytut Polski, Sztokholm, Szwecja; Międzynaro-
dowe Biennale Grafiki, Pałac Sztuki, Kraków (1980); Extended Photography, Międzynarodowe 
Biennale Fotografii, Wiener Secession, Wiedeń, Austria (1981); Polska fotografia intermedialna, 
BWA, Poznań; Osobowości fotografii intermedialnej, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 
(1988); Konceptualizm. Medium fotograficzne, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź (2010); Syros ATR 
2011, Muzeum w Nieborowie Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Nieborów (2012); 
Prawda, galeria FONS, Pardubice, Czechy (2013); Metafory Realności, DCF, Wrocław (2014); 27 
ART-EKO, BWA, Kielce (2014). 

Tomasz Fronckiewicz 
Absolwent ASP we Wrocławiu. Stypendysta DAAD w Brunszwiku, Niemcy. Stypendysta 

Ministra Kultury i Sztuki. Członek KiT Stowarzyszenia Żywych Poetów w Brzegu, członek grupy 
artystycznej Kontynuacja i Sprzeciw. Prowadzi wraz z małżonką studio fotograficzne. Animator
kultury. Przynależy do ZPAP O/ Wrocław i ZPAF O/Dolnośląski.

Ewa Gnus
Ewa Gnus mieszka we Wrocławiu. Studiowała ekonomię i socjologię. Studia magister-

skie ukończyła w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Należy do 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Swoje prace prezentowała na wystawie 
autorskiej i wystawach zbiorowych. Cykle fotograficzne: Taniec z falami — 450 mil po greckich 
morzach (2006), Wrocław (2008), Indie, Nepal — pomiędzy kiczem a sztuką (2009), Moje podró-
że (2012), Piękno Dobczyc (2012), Kobiety Świata (2013), Welony mgły I, II (2013), Wiary i wierni 
tego świata (2007, 2008, 2009, 2010) pokazywane były na wielu wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą. Interesuje się fotografią humanistyczną, taktownie zaglądając do ludzkiego wnętrza,
by uwiecznić jego duchowe piękno. Zwolenniczka minimalizmu jednocześnie szanująca odmien-
ność i skrajności. Poszukuje źródeł inspiracji, realizując pasje podróżnicze, dzięki którym może 
poznawać bogactwo obcych kultur, zwyczajów i poglądów. Z wrażliwością postrzega otacza-
jący świat i niezwykłość przyrody.

Barbara Górniak
Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyższego 

Studium Fotografii AFA weWrocławiu. Członek ZPAF oraz nieformalnej Grupy 999. Mieszka i pra-
cuje we Wrocławiu. Zajmuje się fotografią dokumentalną, przyrodniczą, portretową, subiektyw-
ną. Fotografia jest dla niej ciągłym dążeniem, twórczym imperatywem do utrwalania własnych
spostrzeżeń i doznań. Cykle fotograficzne: Zamki dolnośląskie (2001), Rzeczywistość symboliczna 
(2005), Złudzenia (2008), Obecność (2009), Sztuka przetrwania (2010), Drzewo życia (2010), 

Znaki czasu (2010), Pustynia (2011), Powrót Daisy (2012), Kształt teraźniejszości (2012), Dusze 
błądzące — Zamek Czocha (2013), Egzystencja (2013), Nokturny wrocławskie (2014), wysta-
wiane na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych. Wystawa Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku 
(2013) prezentowana była na Dolnym Śląsku, w Austrii, w miastach niemieckich oraz w Brukse-
li i we Lwowie. Fotografie jej autorstwa publikowane są w albumach, katalogach, czasopismach,
na stronach internetowych. Współorganizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju fotografii,
m.in. plenery fotograficzne pn. Wobec miejsca i czasu… Bierze udział w dorocznych i poplene-
rowych wystawach Okręgu Dolnośląskiego ZPAF. 

Waldemar Grzelak 
Nauczyciel. Członek ZPAF oraz Stowarzyszenia ,,Nowy Młyn”— Kolonia Artystyczna 

w Szklarskiej Porębie. Fotografią zajmuje się od 1967 r. Początkowo związany z Jelenio-
górskim Towarzystwem Fotograficznym. W fotografiach przedstawia realizm i nastrój tkwiący
w naturze, ale nie autentyzm. Nie kopiuje tego, co widzi, a tym bardziej spojrzenia już wcześniej 
stosowanego. Jego fotografie nie udają malarstwa, chociaż świadomie wybrał formę pastiszu
malarskiego, gdyż jest najbliższa jego estetyce. Przez 20 lat prowadził własną pracownię fotogra-
ficzną, zajmując się zawodowo fotografią studyjną, reklamową i wydawnictwem reklamowym.
Jest autorem indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju i za granicą oraz laureatem wielu 
nagród.

www.wenafotoart.pl

Roman Hlawacz
Członek ZPAF. Uprawia fotografię studyjną i plenerową, z pasją fotografuje życie ulicy,

rejestrując różne oblicza współczesności. Interesują go podróże, dzięki nim nabiera dystansu do 
wielu aspektów codziennego życia. Poszukuje nowych form narracji fotograficznej, a głów-
nym tematem jego twórczości jest człowiek. Podróżuje po wielu krajach Europy, Azji i Ameryki 
Południowej oraz Afryki, czego plonem są liczne wystawy fotograficzne. W latach 1983–1984
przebywał na urlopie twórczym w Caracas w Wenezueli, gdzie zaprezentował dwie wystawy 
indywidualne: Ventanas y Puertas de La Guaira (Okna i drzwi La Guaira) 1983 oraz Inscripción 
fotologica  (Zapis fotologiczny) 1984. Jest autorem, współautorem i wydawcą wielu książek i al-
bumów, m.in. Śląsk Opolski — zabytki i przyroda (2000), Moszna — zamek i park (1996, 1999), 
Jubileusz 50-lecia ZAK (1998), Góra św. Anny (2003), Przyroda Śląska Opolskiego (2003), Opole 
— miasto, Stadt, town (2004), Śląsk Opolski — dziedzictwo i współczesność (2005), Almanach 
fotografii opolskiej (2008), Architektura Opola wpisana w dzieje miasta (2008), Opolskie z lotu 
ptaka (2008), Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego (2008). Przez wiele lat pracował jako fotore-
porter oraz specjalista dokumentacji fotograficznej i filmowej obiektów przemysłowych z ziemii
i z lotu ptaka. W roku 2000 wykonał zbiorowy portret kilku tysięcy Opolan. W dorobku twórczym 
ma ponad 70 wystaw autorskich, udział w ponad 500 zbiorowych wystawach fotograficznych
oraz konkursach filmowych w kraju i za granicą, liczne nagrody i wyróżnienia. Swoje prace 
prezentował w wielu krajach, m.in. w Austrii, Chinach, Korei, Brazylii, Belgii, Danii, Francji, Niem-
czech, Czechach, Hiszpanii, Wenezueli i na Węgrzech. Od ponad 50 lat jest obecny w życiu kultu-

ralnym Śląska Opolskiego jako organizator i współorganizator działań popularyzujących region.
www.hlawacz.pl

Stanisław Kulawiak
Rocznik 1954. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bobrownikach nad Prosną i Liceum 

Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie w latach 1973–1979 studiował na Wydziale Elektrotechniki, 
Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie. Fotografią zajmuje się od roku 1974, najpierw prowa-
dził Studencką Agencję Fotograficzną, a dwa lata później wspólnie z przyjaciółmi założył Grupę
Twórczą SEM i Jaszczurową Galerię Fotografii. W roku 1980 został członkiem Związku Polskich
Artystów Fotografików. W latach 1983–1989 współpracował z Teatrem im. W. Bogusławskiego 
w Kaliszu, a w latach 1993–1999 pracował dla firmy Country Line w Niemczech. Od 1999 roku jest
współwłaścicielem Oficyny Wydawniczej KULAWIAK. Autor wielu wystaw i publikacji, interesuje się
edytorstwem i drukiem. 

www.kulawiak.pl

Józef Ligęza
Ekonomista, ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach. Fotografią zainteresował się

jeszcze w szkole średniej. Po ukończeniu studiów przez 17 lat był aktywnym członkiem Katowickiego 
Towarzystwa Fotograficznego, które ukształtowało jego postawę artystyczną. W tym czasie zdo-
był ponad 100 nagród, medali i wyróżnień na Krajowych i Międzynarodowych Salonach Fotografii
Artystycznej, w tym 25 nagród głównych oraz prestiżowy Złoty Medal Międzynarodowej Federacji 
Sztuki Fotograficznej (FIAP). Otrzymał Medal 150-lecia Fotografii (1839–1989). Jest stypendystą
Ministerstwa Kultury. W roku 1985 został umieszczony w Międzynarodowej Encyklopedii Foto-
grafów, wydanej przez szwajcarską oficynę Editions Camera Obscura. Jego prace znajdują się
w zbiorach wielu muzeów w kraju i za granicą. Autor wielu wystaw indywidualnych i przeszło 
270 wystaw zbiorowych. Poświęca wiele czasu dla młodzieży, której pracami fotograficznymi
żywo się interesuje. Członek ZPAF od 1977 r., nr leg. 452.

Marek Maruszak
Urodzony w 1952 r. Fotografią zawodowo zajmuje się od początku lat 70. Członek ZPAF

od 1991 r.

Stanisław Michalski
Urodzony w 1948 r. w Zabrzu. Zajmuje się fotografią ponad czterdzieści lat. Młodość spędził

na Górnym Śląsku. W kręgu jego zainteresowań twórczych jest przede wszystkim portret i pej-
zaż. Tworzy czarno-białe fotografie przestrzeni postindustrialnych na Górnym i Dolnym Śląsku. Jest
autorem 50 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 300 wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą. W swoich działaniach poszukuje nowych form narracji fotograficznej, eksperymentu-
je z użyciem nowych własnych technik, nadając inny wymiar fotografii.
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Janusz Piotr Musiał 
Fotograf, filmowiec, kulturoznawca, twórca posługujący się różnymi mediami. Od 2015 r. 

adiunkt na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2016 r.). Członek ZPAF 
(od 2005 r.). Od 2006 r. nauczyciel akademicki (fotografia, film, multimedia). Promotor prac 
dyplomowych z zakresu fotografii, filmu oraz nowych mediów (od 2010 r.). Uczestnik kilkudziesię-
ciu konferencji i sympozjów (teksty, wykłady, odczyty). Kurator ponad 50 wystaw indywidualnych i 
tematycznych zbiorowych. Autor tekstów i recenzji poświęconych fotografii i nowym mediom 
(ponad 50). Twórca filmów eksperymentalnych podejmujących analizę i interpretację stanów
granicznych i wzajemnych relacji medium fotografii, animacji i filmu oraz filmów dokumentalnych
poświęconych sylwetkom autorów oraz ich twórczości. Autor ponad 150 wystaw i pokazów indywi-
dualnych oraz zbiorowych, w tym ponad 30 tematycznych wystaw indywidualnych.

Piotr Maciej Nowak 
Od wielu lat uporczywie fotografuje. Eksperymentuje treścią, formą i techniką. W wypowie-

dzi unika realności. Najczęściej posługuje się autopsją subiektywną. Zamknięte w cyklach zestawy 
prac prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Najważniejsze z nich to: Drzewa 
i Kamienie (2016), Dualizm fotografii (2015), Ortofory pararzeczywistości (2015),  Poszukiwane 
(2014), Skamieliny (2013), Fotografia chromatyczna (2013), Negatywy cyfrowe (2013), Kiczo-Akt 
(2012), Neurony historii (2011), Herby i totemy (2011), Spotkania (2010), Fotorysunki (2009), 
Nostalgia (2008), Fotografia fourierowska (2007), Ukradzione zdjęcia (2006), Nie na żarty (2005), 
Własne ślady (2004), FOTO-MEDIUM-ART, dedykowane Jerzemu Olkowi (2004) Fotografia chro-
moskedastyczna (2003), Autoportrety (2002), Koła i kwadraty (2001), Technika pseudosolaryzacji 
wielokrotnej (2000), Ładne zdjęcia (1999), Nieudane zdjęcia (1998), Ćwiczenia plenerowe (1997), 
Niepierwsza miłość (1996). Obecnie prezentuje zestaw prac z cyklu Autopsja subiektywna.

Maciej Plewiński
Rocznik 1955, syn Wojciecha Plewińskiego i jego asystent od połowy lat 1960. Absolwent 

krakowskiego PLSP (uczeń Stanisława Rodzińskiego) i Wydziału Grafiki krakowskiej ASP (dyplom
u prof. Andrzeja Pietscha i prof. Zbigniewa Łagockiego). Po studiach asystent prof. Andrzeja Piet-
scha, specjalizacja w technice heliograwiury w pracowni wklęsłoduku. W latach 1985–1986 
pobyt w Nowym Jorku i współpraca (jako asystent) z Ryszardem Horowitzem. Po powrocie do 
Krakowa kontynuacja współpracy z prof. Andrzejem Pietschem. Od roku 1988 niezależny fotograf 
i grafik. Wystawy indywidualne oraz udział w wystawach w kraju i za granicą.

Wojciech Plewiński
Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i na Wydziale Architek-

tury Politechniki Krakowskiej. Członek ZPAF oraz FIAP. Współpracował z „Tygodnikiem Powszech-
nym”, tygodnikiem „Przekrój”, z Wydawnictwem Muzycznym. Autor zdjęć do ponad 700 spektakli 
w teatrach: Rapsodycznym, im. J. Słowackiego, Starym w Krakowie, Narodowym w Warszawie, 
Polskim we Wrocławiu, im. St. I. Witkacego w Zakopanem. Twórca wielu cykli fotograficznych.

Wystawy zbiorowe i indywidualne w Polsce i za granicą, między innymi w Niemczech, we Francji, 
w Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, we Włoszech, w Meksyku, Hongkongu. Jego prace znajdują 
się między innymi w Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Odznaczony 
złotym medalem za fotografie teatralne w Nowym Sadzie (1968, 1971), medalem za cykl Sta-
rzy ludzie w Madrycie (1969), I nagrodą prasową za fotograficzny reportaż Jan Paweł II w Polsce 
(1979). W 2011 r. ukazał się jego album Szkice z kultury.

Wacław Ropiecki
Ukończył matematykę i od 1977 r. należy do ZPAF. Był członkiem i współzałożycielem gru-

py Format, współpracował z galerią Foto-Medium-Art, galerią Permafo i łódzkimi animatorami 
Strychu, Konstrukcji w Procesie i Łodzi Kaliskiej. W latach 1980–1985 tworzy prace pod wspól-
nym hasłem Do życia przez sztukę. W 1981 roku, w proteście przeciw wprowadzeniu w Polsce 
stanu wojennego, całą swoją twórczość nazwał Podróżującą Galerią WIĘCEJ ŚWIATŁA! i unikając 
oficjalnych miejsc wystawienniczych, nosił w torbie prace zebrane w postaci Ksiąg, pokazując
je w mieszkaniach prywatnych, biurach, pracowniach artystycznych itp. Od tamtej pory Galeria 
przeszła wiele zmian i obecnie w jej skład wchodzą następujące realizacje: Internetowa Wersja 
Galerii wysyłająca wirtualne obiekty ze Zbioru szkiców, projektów i scenariuszy PORANNA KAWA!; 
Archipelag Podróżującej Galerii zawierający wizerunki osobowości sztuki, kultury i nauki, którzy 
są jednocześnie czytelnikami PORANNEJ KAWY!; PORANNA KAWA! prezentowana w powyższych 
odsłonach w miejscach wystawienniczych przyjmuje postać przestrzennych fraktali, zawierają-
cych tylko częściowo dostępne dla odbiorcy przestrzenie, budowane za pomocą fotografii, tek-
stów, gestów malarskich, rzeźb, ready-made, video, instalacji itp.; Przystań Podróżującej Galerii to 
miejsce długoterminowej i regularnie uaktualnianej prezentacji PORANNYCH KAW! i Archipelagu; 
Rosja Nieznana — cykl wystaw i prelekcji o codziennym życiu ludzi żyjących w niecodziennych 
warunkach, bazujący na wieloletnim pobycie w tym kraju; Archiwum Galerii udostępnia wcze-
śniej wykonane obiekty. Artysta ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą, a jego prace znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych Europy i USA.

Wirtualne Przystanie Podróżującej Galerii: 
www.wroclaw.q–mapa.pl/artykuly/, www.Almanach–litera.pl, www.CoJestGrane.pl, 
Facebook: Mocna Poranna Kawa, Travelling Gallery MORE LIGHT

Andrzej Rutyna 
Urodzony w 1947 r., wrocławianin. Fotografią zajmuje się od lat 70. ubiegłego wieku.

W latach 1979–1989 prowadził Wałbrzyską Galerię Fotografii. Członek ZPAF od 1985 r. Pra-
cował jako pedagog w dziedzinie fotografii w Społecznym Liceum Sztuk Plastycznych ALA 
we Wrocławiu; wcześniej we Wrocławskich Szkołach Fotograficznych AFA (2000–2001), w PPSF 
Pho-Bos (do 2002) oraz ASPPiFA Abrys (od 2002). Otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury. 
Laureat nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za dokonania w dziedzinie fotogra-
fii w 2016 roku. Realizuje kreacyjne fotografie z zakresu pejzażu, aktu, kompozycji strukturalnych,
gry barwy i światła. Wystawy indywidualne: Foto-replay, Wrocław, 1978; Zapis koksownia, Niš, 
Jugosławia, 1984, Tuła 1987; Śląski rapsod, Wałbrzych, 1986; Światło, Wrocław, 1992; Kom-

pozycje w pejzażu, znaki, ślady…, Wrocław, 2006; Body & Color, Wrocław, 2007. Brał udział 
w wielu wystawach zbiorowych. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Mu-
zeum w Wałbrzychu oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

www.andrzej-rutyna.art.pl 

Stanisław Składanowski
Urodził się 30 maja 1950 r. w Książniku. Od 1964 r. mieszka w Gdańsku. Fotografią

zajmuje się od 1975 r., od tego czasu jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego,
a od 2005 r. członkiem honorowym. Od maja do lipca 1981 r. internowany w Strzebielinku za 
fotografowanie zajść ulicznych w okresie stanu wojennego. W 1988 r. po złożeniu obowią-
zujących egzaminów zostaje przyjęty w poczet członków ZPAF. Od kwietnia 2007 r. pełni funkcję 
Prezesa Okręgu Gdańskiego ZPAF. Preferowane tematy:  pejzaż, architektura, akt, portret w szero-
kim rozumieniu często łączony z  reportażem, czego przykładem jest bogate archiwum wydarzeń 
sierpniowych 1980 i 1988 r. oraz  przemian w kraju po sierpniu 1980 r. Uczestnik i laureat wielu 
wystaw i konkursów w kraju i za granicą. W listopadzie 2008 r. odznaczony przez prezydenta RP 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz w roku 2010 uhonorowany Nagrodą Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne. We wrześniu 
2015 r. odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności. Przyznane stypen-
dia kulturalne przez: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w 2012, 2014 i w 2016 r. 
oraz Urząd Miasta Gdańska w 2012 r. 

Rafał K. Warzecha
Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, studia doktoranc-

kie na warszawskiej ASP. Pracę twórczą rozpoczął w 2000 r., a dydaktyczną w 2003. Obecnie 
jest asystentem w Katedrze Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we 
Wrocławiu. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Dotychczas zrealizował
kilkanaście wystaw w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu oraz w zbiorach prywatnych.

Marzena Wesołowska
Mieszka w Dąbrowie Górniczej. Członek Grupy 999.  Pasjonuje się odkrywaniem sma-

ków, stylizacją i fotografią żywności oraz fotografią osobistą. Autorka bloga Chleb Miejski, 
www.chlebmiejski.blogspot.com.

Marek Wesołowski
Urodził się w 1968 r. Fotografik, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Od 2010 r. członek Związ-

ku Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski, członek Śląskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego i Żorskiego Towarzystwa Fotograficznego„Kadr”oraz nieformalnej Grupy 999. Realizuje
fotografie z zakresu portretu, pejzażu i reportażu.Właściciel firmyVirtual Studio. Swoje fotografie
prezentuje na autorskim blogu: marekwesolowski.blogspot.com oraz stronie firmowej www.
virtualstudio.pl.

Iwona Wojtycza-Fronckiewicz 
Urodzona w Brzegu, gdzie mieszka i pracuje, prowadząc z mężem studio fotograficzne.

Ukończyła autorską szkołę wokalną Olgi Szwajgier Laboratorium Głosu w Krakowie, następnie 
w 2001 r. Studium Fotografii Pho-Bos, w 2003 r. Wyższe Studium Fotografii AFA we Wrocła-
wiu. W 2006 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Zielonogórskim z tytułem magistra sztuki spec. 
fotografia. Brała udział w wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą. Od roku 2007 jest 
członkiem ZPAF. Fotografia jest dla niej obszarem refleksji i poszukiwaniem piękna w przestrze-
ni, która na pozór jest banalna i nieciekawa. 

www.wojtycza-fronckiewicz.pl

Waldemar Zieliński 
Związany z Bystrzycą Kłodzką, Oleśnicą i Wrocławiem, mieszkał i pracował przez 11 lat 

w Międzylesiu. Ukończył w 1979 r. fizykę doświadczalną na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 
w 2000 r. fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Historyków Fotografii w Warszawie oraz ZPAF. Od 1978 r. bierze udział w wystawach zbioro-
wych. Realizuje również projekty indywidualne, m.in.: Moje fascynacje historią fotografii, By-
strzyca Kłodzka, 2012, Silent Photographs, Wrocław, 2007, Znaki. Ślady, Wrocław, 2004–2005, 
Pejzaże możliwe, Wrocław, 2002, Taśmy na koniec wieku, Bystrzyca Kłodzka, 1999, Cienie rusz 
cienie, Wrocław, 1993–1997, Mój teatr lalek, Kłodzko, 1993, Tłuste plamy, Kłodzko, 1992. Zaj-
muje się też dydaktyką fotografii. Publikuje prace z historii fotografii. 
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Czesław Chwiszczuk
Born under the sign of Leo in 1951, Chwiszczuk is active in the areas of photography, film and

multimedia installations. In 1983 he graduated from the faculty of photography of the Polish Na-
tional Film, Television and Theatre School in Łódź. He is a co-founder of the photographic groups 
named Format (1972–1978) and Ambalangua (1979–1983). As his main area of interest is the rela-
tionship between recorded material and memory, he creates images that interact with the audience. 
Since 1984, Chwiszczuk has been a member of the Association of Polish Art Photographers and 
the Polish Filmmakers Association. His artistic output covers a number of exhibitions, individual and 
group activities. As a camera operator, Chwiszczuk has made dozens of films (documentaries, feature 
films, cartoons and commercials). His works remain in the collections of the National Museum in 
Wrocław, International Triennial of Graphic Art, Museum of the City of Wrocław, Academy of Fine Arts 
in Wrocław, and in private collections. He is currently a professor at the Faculty of Media Art at the 
Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław.

Andrzej Dudek-Dürer
Andrzej Dudek-Dürer — a performer, photographer, graphic artist, media artist, member 

of the Association of Polish Fine Artists (ZPAP) and Association of Polish Art Photographers (ZPAF). 
As a photographer and graphic artist, he collaborated with such magazines as „Sigma”, „Odra”, 
„Dekada Literacka”, „Format”, “Rampike” (Canada), “DOCK/S” (France), „Fotografia”, or„Rita Baum”. 
In 1979 Dudek-Dürer began his TRAVEL ART projects in Poland and later in Western Europe, Mex-
ico, USA, Canada, Australia, New Zealand, Singapore, South Korea and Japan. From 2009 to 2015 
he was Vice-President of the Lower Silesia Area of ZPAF. Dudek-Dürer initiated and hosted annual 
thematic exhibitions, e.g. Fiction–Reality–Manipulation; The shape of the present; Idea–matter, 
other potential of photography as well as all-Poland plein-air workshops named In the Face of 
Time and Place… Originator and teacher of an academic course entitled PHOTOGRAPHY AND 
COMMUNICATION – ART IN BETWEEN VARIOUS MEDIA at AFA Wrocław School of Photography 
in Wrocław from 2010 to 2011. Dudek-Dürer received a scholarship of the Ministry of Culture 
in 2002 and a scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage in 2011. Three years 
later the artist won an award of the Minister of Culture and National Heritage for his outstanding 
contribution to the Polish culture as well as an award of the Lower Silesia Province Governor for 
his remarkable achievements in the field of culture. His works and artistic documentation can be 
found at the National Museum in Warsaw, National Museum in Wrocław, Museum of Arts in Łódź, 
collection of the Lower Silesian Gallery of Fine Arts, Stedelijk Museum in Amsterdam, Museum 
of Modern Art w New York, Tate Gallery in London, City Art Institute Library in Sydney, and the 
School of the Art Institute of Chicago.

www.a.dudek.durer.artwroc.com

Alek Figura
Born in Opole (1950), member of ZPAF since 1987 (ID no. 629). Figura works at the Uni-

versity of Fine Arts in Wrocław. In the years 1996–2014 he was a member of the editorial board 

of  “Format” Art Magazine. He represented the Polish neo-avant-garde photography. In the years 
1976–1981 Figura cooperated with the Wrocław F-M-A gallery, was a co-founder and mem-
ber of the creative group of Foto-Medium-Art Seminar. In 1998 he received a scholarship of the 
Minister of Culture and National Heritage. Figura has participated in numerous individual and 
collective exhibitions at home and abroad. His works are found in the collections of the National 
Museum in Wrocław, the Ossoliński National Institute and private collections. Major exhibitions: 
Structures, Wrocław Gallery of Photography (1977); Young Art Biennale, Sopot (1978); Time 
Gallery “Kitano”, Kobe, Japan (1979); Young Art Biennale 80, BWA, Łódź; Media and cognition, 
“Ai” gallery, Tokyo, Japan; Expedition to the limits of photography, the Polish Institute, Stock-
holm, Sweden; International Biennale of Graphic Arts, Palace of Arts, Kraków (1980); Extended 
Photography, International Biennale of Photography, Wiener Secession, Vienna, Austria (1981); 
Polish intermedia photography, BWA, Poznań; Personalities of intermedia photography, Centre for 
Contemporary Art, Warsaw (1988); Conceptualism. Photographic medium, Museum of the City of 
Łódź, Łódź (2010); Syros ATR 2011, Nieborów Museum — branch of the National Museum in 
Warsaw, Nieborów (2012); The Truth, FONS Gallery, Pardubice, Czech Republic (2013); Metaphors 
of Reality, DCF, Wrocław (2014); 27 ART-EKO, BWA, Kielce (2014).

Tomasz Fronckiewicz 
A graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław. Holder of a DAAD scholarship (Braun-

schweig, Germany) and a scholarship of Z. Podkański, Minister of Culture and Fine Arts. Member 
of KiT Living Poets’ Society in Brzeg and an artistic group named Continuation and Opposition. 
Together with his wife Fronckiewicz runs a photographic studio. Cultural promoter, member of 
the Polish Artists Association (Wrocław Division) and Association of Polish Art Photographers 
(ZPAF) — Lower Silesia Area.

Ewa Gnus
Ewa Gnus, who lives in Wrocław, studied economics and sociology and got a degree at the 

Lower Silesian College, Faculty of Health Education. She is a member of the Association of Polish 
Journalists. Her works have been displayed at an individual exhibition and collective presenta-
tions. Her photographic cycles: Dance with Waves — 450 Miles on Greek Seas (2006), Wrocław 
(2008), India, Nepal — between Kitsch and Art (2009), My Travels (2012), The Beauty of Dob-
czyce (2012), Women of the World (2013), Veils of Fog I, II (2013), Faiths and the Faithful of This 
World (2007, 2008, 2009, 2010) were shown at numerous collective exhibitions in Poland and 
abroad. Ewa Gnus is interested in humanistic photography, tactfully looking into the human soul 
so as to immortalize its spiritual beauty. Being an advocate of minimalism, who respects other-
ness and extremities, the artist looks for sources of inspiration pursuing her travelling passions 
thanks to which she can get to know the richness of other cultures, customs and opinions. She is 
a sensitive observer of the surrounding world and peculiarities of nature.

Barbara Górniak
Art graduate of the University in Zielona Góra and AFA College of Photography in Wrocław. 

Member of ZPAF and of informal group “999”. Lives and works in Wrocław. The main fields of her

work include documentary, natural, portrait, and subjective photography. In the artist’s opinion, 
photography is a constant effort, creative imperative to consolidate her own observations and
experiences. Photographic series: Castles of Lower Silesia (2001), Symbolic reality (2005), Illusions 
(2008), Presence (2009), Art of survival (2010), The tree of life (2010), Signs of time (2010), Desert 
(2011), Daisy’s return (2012), The shape of the present (2012), Stray souls — Czoch Castle (2013), 
Existence (2013), Wrocław Nocturnes (2014), individual and collective exhibitions. Her exhibition 
entitled Churches of Peace in Lower Silesia (2013) was presented in Lower Silesia, Austria, German 
towns, Brussels and Lvov. Her photographs are published in albums, catalogues, magazines and 
on websites. She helps to organise and coordinates activities undertaken to promote photogra-
phy, such as an outdoor photographic workshop entitled In the Face of Time and Place… Bar-
bara Górniak participates in exhibitions of the Lower Silesia Area of the Association of Polish 
Art Photographers, held annually and after outdoor workshops.

Waldemar Grzelak 
A teacher, member of the Association of Polish Art Photographers and the “New Mill” Artis-

tic Colony Association in Szklarska Poręba. Grzelak has been engaged in photography since 1967, 
being initially connected with the Photographic Society of Jelenia Góra. His photographs present 
realism and a mood captured in nature, but not authentism. The artist does not copy what he 
sees, nor does he imitate a previously utilised approach. His photographs do not pretend to be 
paintings, although he consciously chose the form of painting pastiche because it is the closest to 
his aesthetics. He ran his own photographic studio for 20 years, offering professional studio and
advertising photography services as well as commercial publishing. Grzelak is an author of indi-
vidual and collective exhibitions in Poland and abroad as well as a winner of numerous awards.

www.wenafotoart.pl

Roman Hlawacz
Roman Hlawacz is a member of the Association of Polish Art Photographers. Dealing with 

studio and plein-air photography, he passionately takes pictures of street life, recording various 
faces of the present day. The artist is interested in travels and it is thanks to them that he looks at 
many aspects of everyday life with reserve. He searches for new forms of photographic narration, 
with the human being as the core of his work. Hlawacz travels to many countries of Europe, Asia, 
South America and Africa, which yields numerous photographic exhibitions. From 1983 to 1984 
he spent a creative holiday in Caracas in Venezuela where he presented two individual exhibi-
tions: Ventanas y Puertas de La Guaira (Windows and Doors of La Guaira) 1983 and Inscripción 
fotologica  (Photological Record) 1984. The artist is an author, co-author and editor of numerous 
books and albums, such as Opole Silesia — Monuments and Nature (2000), Moszna — Castle 
and Park (1996, 1999), Fiftieth Anniversary of ZAK (1998), Saint Anna Mountain (2003), Nature 
of Opole Silesia (2003), Opole — Miasto, Stadt, Town (2004), Opole Silesia — Heritage and the 
Present (2005), Almanac of Opole Photography (2008), Architecture of Opole in the City’s History 
(2008), Opole Region from the Bird’s Eye View (2008), Opole Silesia Tourist Attractions (2008). Hla-
wacz used to work as a photojournalist and expert in photographic and filming documentation, 
photographing such industrial facilities from the earth and from flight of a bird. His achieve-

ments include over 70 individual exhibitions and participation in 500 collective photographic 
exhibitions and film contests in Poland and abroad. The artist has won numerous awards and
distinctions, displaying his works in several countries, e.g. Austria, China, Korea, Brazil, Bel-
gium, Denmark, France, Germany, Czech Republic, Spain, Venezuela and Hungary. For over 
50 years Hlawacz has participated in the cultural life of Opole Silesia as an organiser and co-
organiser of activities aimed at promoting the region.

www.hlawacz.pl

Stanisław Kulawiak
Born in 1954. He attended primary school in Bobrowniki nad Prosną and high school in 

Ostrzeszów. In 1973–1979 he studied at the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and 
Electronics at Cracow’s AGH. He has been involved with photography since 1974, first running
the Student Photography Agency, and two years later establishing the Creative Group SEM and 
Photography Gallery at Jaszczury with his friends. In 1980 he became a member of ZPAF (Associa-
tion of Polish Art Photographers). He’s the author of numerous exhibitions and publications. He is 
co-owner of the Oficyna Wydawnicza Kulawiak.

www.kulawiak.pl

Józef Ligęza
Józef Ligęza, an economist by education, finished the College of Economics in Kato-

wice. He took interest in photography in secondary school. After graduation the artist was 
an active member of the Photographic Society of Katowice, which shaped his artistic at-
titude. During that time he won over 100 awards, medals and distinctions at National and 
International Artistic Photography Salons, including 25 main prizes and the prestigious 
Gold Medal of the International Federation of Photographic Art (FIAP). Ligęza was awarded 
a medal of the 150 anniversary of photography (1839–1989) and received a scholarship 
of the Ministry of Culture. In 1985 the artist’s name appeared in the International Encyclo-
paedia of Photographers published by the Swiss Editions Camera Obscura. His works can 
be found in collections of numerous museums in Poland and abroad. Ligęza is the author 
of numerous individual exhibitions and over 270 collective displays. Keenly interested in 
young people’s photographic works, he devotes a lot of his time to his young collaborators, 
achieving notable success in this regard. Member of the Association of Polish Art Photog-
raphers since 1977. Membership card no. 452.

Marek Maruszak
Born in 1952 in Opole. Professionally engaged in photography since 1970. A member of 

the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) since 1991. 

Stanisław Michalski
Born in 1948 in Zabrze, Michalski has been a photographer for over forty years. He spent 

his youth in Upper Silesia. As an artist, he mainly focuses on the portrait and landscape, creat-
ing black and white photographs of post-industrial sites in Upper and Lower Silesia. He is the 

Biographies
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Wojciech Plewiński 
Plewiński studied at the Sculpture Department of the Fine Arts University in Kraków and Ar-

chitecture Department of the Technical University in the same city. Member of the Association of 
Polish Art Photographers (ZPAF) and International Federation of Photographic Art (FIAP). He 
collaborated with such weekly magazines as “Tygodnik Powszechny” and “Przekrój” as well as 
with Wydawnictwo Muzyczne (a Polish record company). Author of photographs to over 700 
performances in such theatres as Rapsodyczny, J. Słowacki Theatre, Teatr Stary in Kraków, National 
Theatre in Warsaw, Polish Theatre in Wrocław, or St.I. Witkiewicz Theatre in Zakopane. Author of 
numerous photographic cycles. Collective and individual exhibitions in Poland and abroad, e.g. 
in Germany, France, Austria, UK, Sweden, Italy, Mexico, Hong Kong. His works can also be found 
in the Museum of Arts in Łódź and National Museum in Wrocław. Plewiński was awarded a gold 
medal for theatrical photographs in Novi Sad (1968, 1971), a medal for his series of works entitled 
Old People in Madrid (1969), First Prize of the Press for his photographic documentary named 
John Paul II in Poland (1979). His album Sketches from Culture came out in 2011.

Wacław Ropiecki
A graduate in mathematics and a member of the Association of Polish Art Photographers 

(ZPAF) since 1977, Ropiecki belonged to and co-founded the Format Group and collaborated 
with the Foto-Medium-Art and Permafo galleries as well as animators of Strych, Konstrukcja 
w Procesie and Łódź Kaliska from the city of Łódź. In the years 1980-1985 the artist created works 
known as Towards Life Through Art. In 1981, in protest against the imposition of martial law in Po-
land, he named all his works Travelling Gallery MORE LIGHT! avoiding official places of exhibition,
he would carry his works collected in his Books and show them in private homes, offices, studios,
etc. His Travelling Gallery has undergone many changes and now consists of the following 
projects: Online Version of The Gallery sending virtual items from his MORNING COFFEE! Collec-
tion of Sketches, Projects and Scenarios; Travelling Gallery Archipelago containing images of per-
sonalities from the world of art, culture and science, who read his MORNING COFFEE!; MORNING 
COFFEE!, when displayed at higher stages in places of exhibition, takes a form of spatial fractals 
which contain spaces only partially available to the public; they are built with photographs, texts, 
painting gestures, sculptures, ready-made, videos, installations, etc.; Travelling Gallery Harbour 
is a place of a long-term and regularly updated exhibition of MORNING COFFEES! and Archipelago; 
Russia Unknow — a series of exhibitions and lectures about the daily lives of people living in 
unusual conditions, based on the artist’s experiences of living in this country for many years; Gal-
lery Archive makes previously completed items available to the public. Wacław Ropiecki’s works 
have been displayed at numerous individual and collective exhibitions in Poland and abroad. His 
works can be found in museums and private collections in Europe and the USA. 

Virtual Harbours of the Travelling Gallery: 
www.wroclaw.q–mapa.pl/artykuly/, www.Almanach–litera.pl, www.CoJestGrane.pl,
Facebook: Mocna Poranna Kawa, Travelling Gallery MORE LIGHT.

Andrzej Rutyna 
Born in 1947, based in Wrocław, a photographer since the 1970s. In the years 1980–1989 

Rutyna managed the Wałbrzych Photographic Gallery. A member of the Association of Polish 
Art Photographers (ZPAF) since 1985. He worked at the ALA Artistic Community High School 
as a photography teacher; previously at AFA Photography Schools in Wrocław (2000–2001), 
Private School of Photography Pho-Bos (until 2002) and ASPPiFA Abrys (since 2002). Ru-
tyna received a Distinguished Culture Activist Medal. Winner of the award of the Marshal of the 
Dolnośląski Province for achievements in the field of photography in 2016. His creative photog-
raphy pertains to landscapes, nudes, structural compositions and games of light and colour. In-
dividual exhibitions: Foto-replay, Wrocław, 1978; The Recording of Carbonization, Niš, Yugoslavia, 
1984, Tuła, 1987; Silesian Rhapsody, Wałbrzych, 1986; The Light, Wrocław, 1992; Compositions 
in Landscape, Signs, Traces…, Wrocław, 2006; Body & Color, Wrocław, 2007. The artist partici-
pated in numerous collective exhibitions and his works can be found in collections of the National 
Museum in Wrocław, Museum of  Wałbrzych and private collections in Poland and abroad. 

www.andrzej-rutyna.art.pl 

Stanisław Składanowski 
Born on 30 May 1950 in Książnik, the artist has been living in Gdańsk since 1964. En-

gaged in photography since 1975, Składanowski has been a member of the Gdańsk Photo-
graphic society since that time and an honorary member since 2005. From May to July 1981 
he was interned for photographing street riots during the martial law. In 1988 the artist passes 
the obligatory examinations and becomes a member of the Association of Polish Art Photog-
raphers (ZPAF). Since April 2007 Składanowski has been Chairman of the Gdańsk Division of 
ZPAF. His favourite topics include: landscape, architecture, nude, a broadly understood portrait 
frequently connected with a documentary as exemplified by his rich archive of events of Au-
gust 1980 and 1988 as well as the transformation in Poland after August 1980. The artist has 
participated and won numerous exhibitions and contests in Poland and abroad. In November 
2008 he was decorated by the President of the Republic of Poland with the Commander’s Cross 
of the Order of Polonia Restituta and in 2010 he received an Award of the Ministry of Culture 
and National Heritage for his lifetime achievements. In September 2015 Składanowski was 
decorated by the President of the Republic of Poland with the Cross of Freedom and Solidarity. 
Cultural scholarships granted by: Pomeranian Province Governor’s Office in 2012, 2014 and
2016 and by the Gdańsk City Office in 2012.

Rafał K. Warzecha
A graduate of the Artistic Faculty of the University of Zielona Góra, who also did doctoral 

studies at the Warsaw University of Fine Arts, Warzecha started his artistic career in 2000 and 
commenced teaching three years later. Currently he works as an assistant lecturer at the Media 
Art Faculty of the E. Geppert University of Fine Arts in Wrocław. The artist is a member of the 
Association of Polish Art Photographers (ZPAF). His works, which have been displayed at more 
than a dozen exhibitions in Poland and abroad, can be found in the National Museum in Wrocław 
and private collections.

author of 50 individual exhibitions who has also taken part in over 300 collective shows in 
Poland and abroad. In his activities, Michalski looks for new forms of photographic narration 
and experiments with novel techniques of his own, giving photography a new dimension.

 Janusz Piotr Musiał 
A photographer, film-maker, cultural expert, artist using various media. Since 2015 a lec-

turer at Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio and Television at the University of Silesia in Katowice. 
Member of the Polish Society of Film and Media Research since 2016 and the Association of Polish 
Art Photographers (ZPAF) since 2005. University teacher since 2006 (photography, film, multi-
media). Supervisor of graduation projects regarding photography, film and new media (since
2010). Participant in a few dozen conferences and seminars (theses, lectures, papers). Curator of 
over 50 individual and collective thematic exhibitions. Author of over 50 texts and reviews about 
photography and new media. Author of experimental films devoted to analysis and interpreta-
tion of ultimate statuses and interrelations between photography, animation and film. Creator
of documentaries dedicated to artists and their works. Author of more than 150 individual and 
collective exhibitions and presentations, including over 30 individual thematic exhibitions.

Piotr Maciej Nowak 
An experienced and passionate photographer, experimenting with content, form and tech-

nique. While making his artistic statements, Nowak avoids reality and he most often uses the 
subjective post-mortem examination. Arranged in cycles, sets of his works have been displayed 
at individual and collective exhibitions. The most important ones are: Trees nad stones (2016), 
Ortofory pararzeczywistości (2015), Wanted (2014), Fossils (2013), Chromatic Photography (2013), 
Digital Negatives (2013), Kitsch-Act (2012), History Neurons (2011), Emblems and totems (2011), 
Meetings (2010), Photodrawings (2009), Nostalgia (2008), Fourier Photography (2007), Stolen 
photographs (2006), Not for fun (2005), Own traces (2004), FOTO-MEDIUM-ART, dedicated to 
Jerzy Olek (2004) Chromoskedasic photography (2003), Self-portraits (2002), Circles and squares 
(2001), Multiple solarization technique (2000), Nice pictures (1999), Failed pictures (1998), Out-
door exercise (1997), Not first love (1996). Now he exhibits a set of works in the series entitled 
Subjective post-morterm examination.

Maciej Plewiński
Born in 1955, son of Wojciech Plewiński and his assistant since mid-1960s. A graduate 

of the State High School of Fine Arts in Kraków (student of Stanisław Rodziński) and Graph-
ics Department of the Fine Arts University in Kraków (student of Prof. Andrzej Pietsch and Prof. 
Zbigniew Łagocki). After university the artist worked as an assistant to Prof. Andrzej Pietsch, spe-
cializing in the heliogravure technique in an intaglio printing workshop. In 1985 and 1986 he 
lived in New York, collaborating with Ryszard Horowitz as an assistant. After his return to Kraków, 
the artist continued his cooperation with Prof. Andrzej Pietsch. Since 1988 he has been an inde-
pendent photographer and graphic artist. Individual exhibitions and participation in exhibitions 
in Poland and abroad.

Marzena Wesołowska
The artist lives in Dąbrowa Górnicza. A member of a photographic group called “999.” 

Keen on discovery of tastes, food stylization and photographing as well as personal photogra-
phy. Author of a blog called Chleb Miejski (City Bread), www.chlebmiejski.blogspot.com.

Marek Wesołowski
Born in 1968, fine art photographer living in Dąbrowa Górnicza. Since 2010 a member of

the Lower Silesia Area of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF), member of the Sile-
sian Photographic Society, “Kadr” Żory Photographic Society and an informal photographic group 
named “999.” Interested in the portrait, landscape and documentary, Wesołowski runs his own 
business named Virtual Studio. His photographs are presented on his blog: marekwesolowski.
blogspot.com and his company website: www.virtualstudio.pl. 

Iwona Wojtycza-Fronckiewicz 
The artist was born in Brzeg, where she lives and works, running a photographic studio with 

her husband. Iwona Wojtycza-Fronckiewicz graduated from Olga Szwajgier’s “Voice Laboratory” 
School in Kraków, then the Pho-Bos School of Photography (2001) and AFA College of Photog-
raphy in Wrocław (2003). She graduated from the University of Zielona Góra in 2006, obtaining 
a Master of Arts degree in photography. The artist participated in individual exhibitions in Poland 
and abroad. She has been a ZPAF member since 2007. She considers photography to be an area 
of thought and a search of beauty in a seemingly banal and uninteresting space.

www.wojtycza-fronckiewicz.pl

Waldemar Zieliński 
Associated with Bystrzyca Kłodzka, Oleśnica and Wrocław, he lived and worked for 11 years 

in Międzylesie. Zieliński graduated from the University of Wrocław in 1979, majoring in experi-
mental physics, and in 2000 from the University of Fine Arts in Poznań majoring in photography. 
Zieliński is a member of ZPAF and the Association of Historians of Photography in Warsaw. Since 
1978, he regularly takes part in numerous collective exhibitions and also pursues his individual 
projects such as: My fascination with the history of photography, Bystrzyca Kłodzka, 2012, Silent 
Photographs, Wrocław, 2007, Signs. Traces, Wrocław, 2004–2005, Possible landscapes, Wrocław, 
2002, Tapes at the end of the century, Bystrzyca Kłodzka, 1999, Shadows move shadows, 
Wrocław, 1993–1997, My puppetry, Kłodzko, 1993, Oily stains, Kłodzko, 1992. Zieliński also 
teaches and writes about the history of photography.
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Zarząd oraz członkowie Okręgu Dolnośląskiego 
Związku Polskich Artystów Fotografików dziękują za wsparcie
działalności twórczej Związku, upowszechniania, popularyzacji 
oraz dokumentacji dokonań w dziedzinie fotografii artystycznej.

Konto:
84 1090 1522 0000 0000 5206 9505
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
ul. Świętego Marcina 4, 50-327 Wrocław, www.zpafwrocław.pl
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Organizator pleneru
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików dziękuje

Zarządowi Województwa Dolnośląskiego oraz
Panu dr. Tadeuszowi Samborskiemu — Członkowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Pani Wandzie Gołębiowskiej — Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych UMWD
Panu Dominikowi Kłosowskiemu — Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD
Pani Agnieszce Mizie — Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury UMWD

Urzędowi Miasta i Gminy Międzylesie oraz
Panu Tomaszowi Korczakowi — Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie
Pani Kindze Tłustochowicz z Referatu Organizacyjnego

Zarządowi Zamku Międzylesie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz
Panu Prezesowi mgr. inż. arch. Jerzemu Adamiczce
Panu Wiceprezesowi mgr. Jackowi Cząstkiewiczowi
Panu Piotrowi Sługockiemu
Pani Dagmarze Bieniewskiej

Współpraca przy organizacji wystawy 
Plener fotograficzny Wobec miejsca i czasu… V, Zamek Międzylesie, Tradycja i dziedzictwo kulturowe Ziemi Kłodzkiej
jest współfinansowany ze środków otrzymanych z grantu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Wystawę poplenerową i jej wernisaż zrealizowano pod honorowym patronatem 
Pana Tomasza Korczaka — Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Projekt jest kontynuacją działań artystycznych Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików
pod nazwą Wobec miejsca i czasu…

Partnerzy
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, www.miedzylesie.pl
Zamek Międzylesie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, www.zamekmiedzylesie.pl

Mecenat
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, www.umwd.dolnyslask.pl
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, www.miedzylesie.pl



ISBN 978-83-908442-9-9

Uczestnicy pleneru Wobec miejsca i czasu… V — Tradycja i dziedzictwo kulturowe Ziemi Kłodzkiej, od lewej siedzą: Stanisław Kulawiak, Alek 
Figura, Roman Hlawacz, Waldemar Zieliński, Maciej Plewiński, Stanisław Składanowski. Stoją od lewej: Wacław Ropiecki, Marek Maruszak, 
Czesław Chwiszczuk, Rafał Warzecha, Wojciech Plewiński, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Tomasz Fronckiewicz, Andrzej Dudek-Dürer, 
Barbara Górniak, Piotr Maciej Nowak, Ewa Gnus, Waldemar Grzelak, Andrzej Rutyna, Józef Ligęza, Janusz Musiał, Stanisław Michalski, 
Marek Wesołowski, Marzena Wesołowska. Zamek w Międzylesiu, 11.06.2016 r.


