Elzbieta Topolnicka – Niemcewicz (2008)
Dział Sztuki
GALERIA NA WIEŻY
Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów fromborskiej warowni jest
campanilla,

dawna

dzwonnica,

zwana

na

cześć

fundatora

Wieżą

Radziejowskiego, wzniesiona w latach 1683-85 na potężnym oktogonie z
wieku XV. Wypalona podczas działań wojennych, została wyremontowana
(1969-1972), wyposażona w podesty i spiralne schody wiodące na taras
widokowy obiegający kopułę. Na parterze mieści się niewielkie planetarium, a
na zewnętrznej części jego czaszy wymodelowano makietę Księżyca. Inną
atrakcją jest Wahadło Foucaulta, zawieszone pod kopułą sięga dolnej
kondygnacji. Wędrując schodami można podziwiać przez okna malownicze
widoki, a na wysokich ścianach – obrazy.
Wieża pełni funkcję galerii sztuki od roku 1983. Wtedy to, po raz pierwszy
wykorzystano jej wnętrze do celów wystawienniczych, ekspozycja stanowiła
integralną część jubileuszowej, wystawy zorganizowanej w dawnym pałacu
biskupim, dedykowanej Kopernikowi pt. Niebo widziane z Ziemi. Autorem
scenariusza i kuratorem wystawy była Elżbieta Topolnicka, zaś autorem
aranżacji Eugeniusz Geno Małkowski 1 . Odtąd zaczęto wykorzystywać
niezwykłe walory tego miejsca do prezentacji sztuki. Początkowo, były to
głównie obrazy ze zbiorów muzealnych, przede wszystkim te o tematyce
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Eugeniusz Geno Małkowski (1942), studia na Wydz. Malarstwa ASP w Warszawie (dyplom 1968).

Inicjator ruchu artystycznego Arka (1969, przekształconego w roku 1972 w Ciapało-Małkowski-Masznicz),
O poprawę (1976-1978), Akcja Świat (od 1980). Organizator wielu znaczących wystaw. Autor cyklów:
Kaprysy, Czas w obrazie, Wielki świat, Krzyk, Nasi współcześni. Uprawia malarstwo, rysunek, collage i
monotypię. Tworzy przestrzenne kompozycje wypełnione formami delikatnych pęcherzyków unoszących się
w świetlistej atmosferze, określanych przez niego jako „pejzaże tłumu, nieba i ziemi”.

kosmicznej 2 . Później, w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych,
program Galerii wzbogacony został o prezentację artystów młodego
pokolenia 3 . Wystawy dokumentowane były katalogami, folderami i plakatami.
Niejednokrotnie Muzeum zamawiało znak graficzny wystawy w postaci
niewielkiej akwaforty, autorstwa Zbigniewa Janeczka, artysty od lat
związanego z Muzeum 4 . Jedną z ciekawszych prezentacji była wystawa prac
Witolda Masznicza 5 , na którą złożyło się kilkadziesiąt „obrazów z rzeźbą”, a
także eksponowane po raz pierwszy i prawdopodobnie jedyny, lniane tkaniny
na których kompozycję wykonano szkicowo nicianym ściegiem. Masznicz,
artysta aktywny w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, uczestnik
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Wiele wystaw inspirowanych odkryciami astronomicznymi i Kosmosem, poświęcono pamięci

Mikołaja Kopernika: Kopernik – Kosmos (1995), kontynuacja tematycznej wystawy konkursowej
zorganizowanej dla uczczenia 500-letniej rocznicy urodzin Kopernika; Kopernik w malarstwie współczesnym
(1998); Frombork, miasto Kopernika (2001); Fantazje kosmiczne (1984); Nesim Tahirović – Dalekie drogi
(1990) i inne.
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Józef Krzysztof Oraczewski (1985-katalog, plakat, grafika; 1986), Andrzej Graczykowski (1987–

plakat, grafika własnego autorstwa), Zbigniew Janeczek (1987-katalog, plakat, grafika), Witold Masznicz
(1987- plakat, folder), Andrzej Krzemiński (1989-folder), Włodzimierz Szymański (1989-katalog, grafika
własnego autorstwa, plakat), Marian Nowiński (1991-folder, plakat), Teresa Plata (1991-folder, plakat),
Andrzej Szadkowski (1991), Ewa Wilczyńska (1991), Agnieszka Jacobson (1994-folder), Michał Borys
(1995-folder), Grzegorz Ratajczyk (1996- folder), Daniela Świątek Dominikowska (1996- folder), Romuald
Jeziorowski (1997).
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Zbigniew Janeczek (1946), grafik, wydawca oraz ilustrator książek. Początkowo zajmował się małą

formą grafiki (głównie ekslibrisy). W latach siedemdziesiątych prowadził Graficzną Pracownię
Doświadczalną przy ZPAP. Równolegle latach 1970-1972 pracował jako nauczyciel zawodu w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Członek grupy Correspondance des Arts. Jest autorem cyklów
grafik inspirowanych rodzimą Łodzią oraz Fromborkiem, gdzie od 1983 współpracuje z Muzeum M.
Kopernika i jest prezesem Towarzystwa Miłośników Fromborka. Od 2003 roku mieszka w Eufeminowie, a w
roku 2007 został wybrany sołtysem tej wsi.
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Witold Masznicz (1943), studia na Wydz. Malarstwa ASP w Warszawie (dyplom 1968). W

1973/1974 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, wzbudził tam znaczne zainteresowanie
swoją twórczością, co znalazło odzwierciedlenie w amerykańskiej prasie. Autor wystaw indywidualnych oraz
uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. W 1972 członek grupy artystycznej
„Ciapało-Małkowski-Masznicz”. Współtworzył ruch artystyczny „O poprawę” i „Akcję Świat”. Ceniący
niezależność artysta uczestniczył w latach osiemdziesiątych w wielu potępianych przez władzę prezentacjach
w kościołach i prywatnych domach.
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ruchu O Poprawę i Akcji Świat, wypowiada się w swojej twórczości o
egzystencji człowieka na planecie Ziemia, która według jego słów „jest czymś
umiejscowionym gdzieś w otchłani nieskończoności”. Jego bohaterem jest
człowiek zagubiony we Wszechświecie, istota porwana przez nurt życia. Jest
mu dany dzień, zapełniony zwykłymi zajęciami, i noc, gdy śpiąc staje się
bezwolną kukiełką w bezkresie Kosmosu. Artysta operuje prostymi
symbolami: Chleb, Kamień, Woda, Ryba, Ptak, Gwiazda. To bardzo intymna
twórczość, kierowana niekiedy, sądząc po tytułach, do przyjaciół: „Drzwi
otwarte dla kumpli”, „Serce dla Gena i Piusa Ciapało”, „Dziennik”.
Inną ciekawą prezentacją były prace Andrzeja Graczykowskiego 6 z Łodzi,
obejmowała ona malarstwo olejne, pastele i collages tworzone z pociętych
i złożonych na nowo własnych prac graficznych i rysunkowych, dopełnionych
kredką.
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a

surrealistycznym podtekstem sugeruje, że opowiadane przez niego historię są
projekcją drzemiącego w artyście dziecka, któremu nieobce są okrutne
doznania.
Włodzimierz Szymański 7 wypracował własny sposób prezentacji swoich dzieł
- „poszukiwań mitu” 8 . Instalacje budowane ze szklanych płyt, pozorowane
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Andrzej Graczykowski (1947) jest absolwentem Wydz. Grafiki i Malarstwa Państwowej Wyższej

Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (dyplom w 1974 r. w Pracowni Technik Metalowych prof. Leszka Rózgi).
W latach 1975-1983 asystent w Pracowni Technik Drzeworytniczych Katedry Grafiki Warsztatowej w
macierzystej uczelni. W 1980 r. był współzałożycielem grupy artystycznej Correspondance des Arts,
wydającej książki artystyczne. Zajmuje się grafiką, malarstwem i grafiką komputerową. Jego dzieła cechuje
rodzaj świadomego antyestetyzmu i dramatyzmu.
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Szymański Włodzimierz (1960), studiował na Wydz. Malarstwa ASP w Warszawie (1987 - dyplom z

wyróżnieniem). Od 1987 roku jest wykładowcą na warszawskiej akademii, od 1998 w stopniu doktora hab.
Zorganizował ponad 20 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą (Niemcy, Czechy), brał udział w
kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce, Austrii, Niemczech, Francji oraz w wystawie w Galerii
Aneks w ramach Artbarbakan 2000.
8

Ryszard Winiarski, W poszukiwaniu mitu?, [w:] Włodzimierz Szymański, Katalog wystawy,

Frombork 1989, s. 8.
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labirynty i efekty świetlne, dopełnione wersetami z Tybetańskiej księgi
umarłych, ukazują kruchą przeszłość wyrażoną śladem rośliny, zwierzęcia,
nietrwałością materiału. Zamysłem autora było przedłużenie przestrzeni
wystawienniczej, aż po brzegi Zalewu Wiślanego widocznego z Wieży. Tam
też umieścił wysokie sztandary ze znakami reliktów pochodzących z odległych
kultur, oraz kompozycjami kaligraficznymi i piktogramami. Podczas otwarcia
wystawy morski wiatr rwał sztandary na oczach widowni obserwującej z
tarasu ten niezwykły spektakl przemijania.
Ten rozdział działalności „Galerii na Wieży” zamyka w roku 2003 pokaz
obrazów grupy młodych malarzy W Kole 9 pod nazwą Człowiek i Świat.
Osobne

wydarzenie

stanowiła

biograficzna

wystawa

Stanisława

Chlebowskiego, urodzonego w pobliskim Braniewie, który większą część
życia spędził w Gdańsku. Obrazy wydobyte z muzealnych magazynów przez
Tadeusza Piaskowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku,
pozwoliły przypomnieć sylwetkę tego świetnego malarza. Dzięki rodzinie,
udało się również wypożyczyć osobiste pamiątki i listy artysty 10 . Katalog
opatrzony został barwnymi reprodukcjami i notą krytyczną.
.
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Grupę artystyczną W Kole utworzyli w roku 2002 absolwenci Katedry Sztuki Politechniki

Radomskiej
z pracowni prof. Marzanny Wróblewskiej: Magdalena Bagrowska (Ryki), Agata Gaicka (Śniadowo),
Katarzyna Gorgoń (Koniecpol) Monika Górecka (Kielce), Katarzyna Jędrzejczak (Przysucha), Beata Kępa
(Radom), Anna Leszczyńska (Radom), Matylda Leszczyńska (Białystok), Marta Łabęcka (Szdłowiec),
Magdalena Oślizło (Jastrzębie Zdrój), Rafał Spórna (Szydłowiec), Małgorzata Sadowska (Kowala), Katarzyna
Symela-Bocheńska (Radom).
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Wystawa miała miejsce w r. 1991. Stanisław Chlebowski (1890 - 1969) poza latami dziecięcymi i

okresem podróży, mieszkał w Gdańsku., tam rozpoczął edukację artystyczną, wzbogaconą późniejszymi
wojażami po Europie. W 1922 miał wystawę w Paryżu. W okresie międzywojennym Chlebowski był
najwybitniejszym malarzem Polakiem w Wolnym Mieście Gdańsku.

Kolekcja jego malarstwa, która

znajdowała się w przedwojennym gdańskim muzeum miejskim, uległa spaleniu wraz z 800 innymi obrazami
w czasie wojny, spłonęło również jego mieszkanie. Wojnę przeżył w Gdańsku opiekując się dwoma siostrami,
zwłaszcza Heleną, która jako nauczycielka języka polskiego, narażona była na represje ze strony hitlerowców.
Chlebowski, wychowany przez matkę pianistkę, kochał muzykę i poświęcił temu tematowi wiele obrazów.
Równie piękne były martwe natury, pełne intymności i nastrojowej poetyckości. Artysta, dziś wpisany w nurt
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Z wystaw na które składały się obrazy, grafiki, rysunki i rzeźby ze zbiorów
muzealnych 11 warto przypomnieć wystawę jubileuszową, zorganizowaną z
okazji 40-lecia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w roku 1988.
Patrząc na to wydarzenie z perspektywy dwudziestu lat, docenić można
celność i różnorodność wyborów przy gromadzeniu zbiorów artystycznych.
Wśród eksponatów pochodzących z pierwszych lat istnienia muzeum należy
wspomnieć cykl ilustracji życia Mikołaja Kopernika autorstwa Jana Marcina
Szancera 12 , ukazujący przeznaczoną dla najmłodszych wizję dziejów
wielkiego astronoma.
Z czasów późniejszych pochodzą obrazy, rysunki i grafiki braci Jířego i
Zdenka Hůlów, artystów czeskich, którzy nie licząc się z restrykcjami,
prowadzili w swoim rodzinnym domu prywatną Galerię H, jedyną niezależną
od władz państwowych galerię sztuki w Republice Czechosłowackiej 13 .
Niezwykle cennym nabytkiem był Szkicownik Ryszarda Wojciechowskiego 14 ,

polskich kolorystów, tworzył niezależnie od mody, żyjąc na skraju nędzy. Pisał: Maluję, jak świat odczuwam.
Dążę do jak największej ekspresji. (...)Staram się stosować jak najprostsze środki, uniknąć wszystkiego, co nie
jest niezbędnie potrzebne. Zresztą środki plastyczne muszą wypływać z temperamentu malarza. Jestem głęboko
przekonany, że treścią obrazu powinna być jedynie forma.”
11

Zbiory malarskie i wystawy zostały omówione w artykule: Elżbieta Topolnicka, Sztuka współczesna

w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika w publikacji 40 lat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
Frombork 1988.
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Jan Marcin Szancer (1902-1973) ukończył Akademię Sztuk Pięknych i Wyższą Szkołę Dramatyczną

w Warszawie. Malarz, grafik, rysownik, ilustrator, scenograf, aktor, felietonista, pedagog, profesor ASP w
Warszawie i kierownik artystyczny Państwowego Instytutu Wydawniczego, szef artystyczny Telewizji
Polskiej, współtwórca tygodników Świerszczyk, Przygoda. Zilustrował ponad 240 książek.
13

Bracia Hůlowie przez ponad 25 lat utrzymywali bliski kontakt z Muzeum we Fromborku. Dokonania

tych artystów i dorobek prowadzonej przez nich galerii były prezentowane dwukrotnie w pomieszczeniach
dawnego pałacu biskupiego we Fromborku, a także na wspólnie zorganizowanej wystawie w Centrum Kultury
Czeskiej w Warszawie.
14

Ryszard Wojciechowski (1939-2003) Studia ukończył w Warszawie na Wydz. Rzeźby (1964

dyplom), gdzie w 1966 podjął pracę na Wydz. Malarstwa w Zakładzie Technologii i Technik Malarstwa
Monumentalnego w Architekturze. Pracował twórczo w zakresie rzeźby (drewno, kamień, brąz, ceramika,
techniki mieszane), malarstwa sztalugowego (gwasz) i ściennego, rysunku oraz medalierstwa.
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na który składają się projekty rzeźb – ponad 400 niewielkich szkiców, notatek
wklejanych przez lata do notatnika.
Przedstawiano również w Galerii twórczość środowiskową, udostępniając
zwiedzającym prace artystów krakowskich, gdańskich, olsztyńskich
i warszawskich, a także dzieła obcokrajowców uczestników plenerów
organizowanych we Fromborku przez Okręgi ZPAP w Olsztynie i Elblągu w
latach 1973 – 1980.
Ambitnym zamierzeniem stowarzyszenia pozarządowego, jakim jest powołana
do życia w r. 1992 Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku, było
stworzenie Kolekcji dla Braniewa pod patronatem senatora Tadeusza Kopacza,
przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie 15 . „Kolekcja”
miała przypominać o artystycznych tradycjach Braniewa w okresie jego
największego rozkwitu, w czasach przynależności do Korony, a także
umożliwiać społeczności bezpośredni kontakt ze sztuką współczesną. Nazwa
nawiązuje do wystawy zorganizowanej przez Dulwich Picture Gallery w
Londynie i Zamek Królewski w Warszawie pt. Kolekcja dla króla 16 .
Rezultatem tej akcji było pozyskanie kilkuset dzieł sztuki od wybitnych
artystów z Warszawy, Gdańska i Krakowa oraz z Narodowej Galerii Sztuki
ZACHĘTA. Najciekawsze eksponaty zostały pokazane we Fromborku w roku
2004. Wystawa stanowiła przegląd malarstwa ostatniego półwiecza z całą
różnorodnością kierunków, postaw twórczych i technik, od symboliki
dżinsowych

spodni

malowanych

w

latach

PRL-u

przez

Andrzeja

Nowackiego 17 , przez uduchowione obrazy Marzanny Wróblewskiej 18 , po
syntetyczne i subtelne temperowe pejzaże Grzegorza Mroczkowskiego 19 .
15

Kolekcja została omówiona w artykule: Elzbieta Topolnicka – Niemcewicz, Kolekcja dla Braniewa

[w] Folia Fromborcensia, II, 1999; notka o wystawie znajduje się na stronie internetowej
www.frombork.art.pl .
16

Był to pokaz obrazów nabywanych dla króla Stanisława Augusta, z myślą o utworzeniu w Polsce
Galerii Narodowej.

17

Andrzej Nowacki (1938-1996), studiował w PWSSP w Gdańsku (dyplom 1963). Był artystą

wszechstronnie uzdolnionym. Znakiem firmowym jego płócien były błękitne dżinsy, wskazujące na tożsamość
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Ostatnie wystawy to prezentacje uznanych twórców malarstwa polskiego,
malarzy, którzy wytworzyli własny, styl artystycznej wypowiedzi. Pierwsza z
tego cyklu to wystawa w roku 2005, na której eksponowane były obrazy Lecha
Okołowa 20 .
Najbardziej

znane

„Umaszynowionych”,

i
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kompozycje osiowe z sylwetami maszyn zachowujących antropomorficzne
kształty. Dzieła te powstawały głównie w latach siedemdziesiatych i
osiemdziesiątych. Ich szczególną kontynuację stanowiły „Gry wojenne”.
pokoleniową oraz codzienność egzystencji człowieka. Uzyskał wiele nagród i wyróżnień. Na rok przed
śmiercią rozpoczął wraz z synem Adamem pracę nad „portretem Bydgoszczan własnym” tzw. „Alegorią
Bydgoską”, której osobiście już nie dokończył.
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Marzanna Wróblewska (1952), studia na Wydz. Malarstwa i Grafiki ASP w Warszawie (dyplom 1976). W

1981 r. obejmuje Pracownię Technik Malarstwa Sztalugowego w rodzimej uczelni. W 2003 otrzymuje tytuł
naukowy profesora sztuk plastycznych Od 1987 współpracuje z pracownią architektoniczną Atelier 2, w
ramach wspólnych prezentacji eksponuje swoje prace na Biennale Architektury w Wenecji (1992). Jest
autorką wielu projektów i realizacji malarstwa monumentalnego. W 1999 roku otrzymuje nagrodę SARP i
Alcro-Beckers W 1992-97 związana jest z Europejską Akademią Sztuk. W 2000 otrzymuje wyróżnienie I
stopnia za proj. konkursowy Świątyni Opatrzności. W 1997 podejmuje równolegle pracę w Katedrze Sztuki
Wydz. Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej. Uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne, rysunek i grafikę
warsztatową. Jest autorką ponad dwudziestu wystaw indywidualnych i uczestnikiem ponad. siedemdziesięciu
zbiorowych.
19

Grzegorz Mroczkowski (1966), studia w ASP w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem uzyskał w

1994 r. w prac. prof. Stefana Gierowskiego). Od 1993 roku pracuje w macierzystej uczelni na Wydz.
Malarstwa, od 2003 jednocześnie prowadzi Pracownię Technologii Malarstwa w Instytucie Edukacji
Plastycznej w Kielcach. Uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne. Jest autorem wielu realizacji malarstwa
monumentalnego.
20

Lech Okołów (1933), studia w ASP w Warszawie (dyplom 1959). Jest wybitnym malarzem polskim,

znanym w kraju i za granicą. Uprawia malarstwo sztalugowe i monumentalne. W okresie młodzieńczym
zafascynowany rozwojem techniki maluje obrazy inspirowane podróżami kosmicznymi i skojarzeniami
łączącymi człowieka z maszyną. Okres dojrzałej twórczości prezentuje człowieka w pejzażu w konfrontacji z
jego światem duchowym ukazywanym poprzez zestawienia kolorystyczno-świetlne lub konkretny znak.
Tworząc system znaków, swoistych ikon, które służą do przekazywania zamierzonej treści, wykształca
indywidualny sposób artystycznej wypowiedzi. Jest twórcą ogromnych płócien poświęconych Powstaniu
Warszawskiemu, które ukazują dramat zniszczonego miasta. Od ponad dwudziestu lat projektuje witraże,
których większość została zrealizowana. Notka o wystawie znajduje się na

stronie internetowej

www.frombork.art.pl .
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Jednym z najlepszych obrazów tego cyklu jest Gra w chińczyka 21 . Artysta
posłużył się tu dwiema wizjami "gry" toczącej się między parą istot
mechanicznych - na planszy i w abstrakcyjnej przestrzeni, obydwie gry są
wyimaginowane. Gra planszowa toczy się rzeczywistości przedmiotowej, jaką
tworzą znaki i symbole, a tocząca się poza planszą akcja kieruje wyobraźnię
widza ku głębszej interpretacji dając przeczucie brutalnego świata. Intensywny
kolor i dynamiczna ekspresja formy oddają silne emocje jakie towarzyszyły
powstawaniu dzieła.
Specyficzną

cechą

artysty

jest

tendencja

do

tworzenia

symboli

i

wielowarstwowych skojarzeń. Warte przypomnienia są dwa duże obrazy 22
pochodzące z ostatnich lat dojrzałego okresu twórczości tego artysty, które
nawiązują do tematyki astronomicznej. Płótno z roku 1997 pt. Pełnia to
poetycka wizja nocnego nieba zaś obraz Planetarium stanowi wyraz fascynacji
malarza wizją stworzenia świata i harmonijną zależnością miedzy Stwórcą a
jego dziełem. Moment kreacji, stwarzania Kosmosu, budzi skojarzenia z grą w
piłkę, to scena pełna tajemnic i napięć W porównaniu z okresem
wcześniejszym dzieło to charakteryzuje skromniejsza i bardziej wygaszona
kolorystyka oraz mniej rygorystyczne traktowanie formy. Na wystawie zostały
pokazane obrazy z lat 1975 – 2004, na szczególną uwagę zasługują niegdzie
dotąd nie eksponowane dzieła z ostatnich lat, nasycone bezpośrednim
przeżywaniem natury oraz nowy cykl inspirowany Afryką 23 .
Rok później, ekspozycja malarstwa Stanisława Baja 24 , profesora warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych, ukazała inny wymiar malarstwa polskiego.
21

Lech Okołów, Gra w ”Chińczyka”, akryl na płótnie, 97 x 130 cm, 1982 r., wł. Muzeum Mikołaja

Kopernika we Fromborku, nr inw. MF/M/ 176
22

Mowa o dwóch obrazach z wystawy, które Muzeum stara się nabyć od artysty: Pełnia, akryl na

płótnie 100 x 140 cm, 1997 r. oraz Planetarium, akryl na płótnie 110 x 160 cm, 2000 r.
23
24

Dyptyk Śniegi Kilimandżaro, Ngorongoro.
Stanisław Baj ur. 1953 we wsi Dołhobrody na Podlasiu. Studia ASP (1972 - 1978), dyplom w

pracowni prof. Ludwika Maciąga. Obecnie prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa macierzystej
uczelni.

Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę. Był autorem ponad pięćdziesięciu wystaw indywidualnych
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Stanisław Baj malarz, profesor akademicki, prorektor warszawskiej ASP –
żyje na dwóch równoległych płaszczyznach. Baj nie jest człowiekiem
wyrwanym ze środowiska. Głęboka świadomość własnego istnienia i miejsca
gdzie się wychowywał, stała się jego największym atutem. Stanisław Baj
maluje swoją wieś nad zakolami Bugu z jej realiami. Tworzy wielokrotnie
omawiane przez krytyków „portrety rzeki”, która poprzez swą symbolikę
nadaje jego wystawom charakter metafizyczny. Zagłębiona w modlitwie twarz
matki, sąsiedzi uwieczniani na obrazach nie są realistycznym zapisem chwili,
lecz głęboką analizą duchowej kondycji portretowanych. Wystawa we
Fromborku była, jak twierdzi autor, jedną z piękniejszych prezentacji jego
twórczości. Obrazy zespalały się z odległą szachownicą pól widoczną przez
ogromne okna dzwonnicy. Z każdą godziną oświetlane z innej strony, zgodnie
z porą dnia. Na ścianach pierwszej sali wisiał reprezentacyjny portret matki,
wizerunki ukazujące zmienne stany jej ducha oraz niedokończone portrety
sąsiada Stacha. Na jednym z nich mężczyzna siedzi przy drabinie; Stach zmarł
w czasie gdy obraz powstawał i drabina, ten wiejski rekwizyt nabrał zupełnie
innego, wręcz biblijnego znaczenia. Wyższe piętra wprowadzały odbiorcę w
odchodzący świat polskiej wsi. Matka stojąca w drzwiach ogromnej stodoły,
prześwietlonej smugami światła. Stach, lekko przykucnięty, jakby spłoszony
miejscem tak dla niego niezwykłym. Gdy spojrzało się w górę, Stach był tam
znowu, wzlatujący jako „Ikar” na skrzydłach, zbudowanych z ostrzy kos.
Miarowe kołysanie się wahadła Foucaulta tworzyło nastrój ponadczasowości
tych wydarzeń, pogłębiony przez postać modlącej się starej kobiety na białych
płaszczyznach tryptyku. Starość i śmierć są wpisane w te obrazy jako wierne
towarzyszki ludzkiej drogi.

(poza Polską w Niemczech, Rosji, Grecji, Kanadzie); uczestniczył w ponad stu wystawach zbiorowych.
Maluje pejzaże i portrety swoich sąsiadów, chłopów, a przede wszystkim postać matki. Portretował też ludzi
kultury i nauki. Za sztukę sakralną w kościołach i klasztorach otrzymał od papieża Jana Pawła II medal „Bene
Merenti”. Notka o wystawie znajduje się na stronie internetowej www.frombork.art.pl .
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Malarstwo Stanisława Baja budowane pewnymi pociągnięciami pędzla,
gęstymi impastami, zdecydowanym światłocieniem, monumentalne, jest
niewątpliwie znakiem czasu.
Wystawa w roku 2007 była poświęcona twórczości profesora Mariana
Czapli 25 . Podobnie jak dwaj poprzednicy, artysta sięga do źródeł sztuki i
dokonuje transformacji tematu w nowoczesną formę malarską. Czapla tworzy
duże, ekspresyjne płótna, szukając inspiracji w Księdze Genesis czy
Ewangelii. Na tle abstrakcyjnej, umownej przestrzeni rysuje się rzeźbiarska
sylwetka ludzka. Prozaiczne twarze są pozbawione niebiańskiej urody.
Przerysowane duże ręce i mocne stopy są zdolne udźwignąć wielki ciężar.
Czarny kontur przydaje wyrazistości postaci i pogłębia dramaturgię
wypowiedzi. Kenoza Chrystusa jest ukazana jako syntetyczna wizja,
wyobraźnia artysty ogarnia zmysłową cielesność ludzką i Krzyż - wyzwalanie.
Ukrzyżowany z obrazów Czapli to każdy z nas. „Ecce homo” to nazwa
pokazanego we Fromborku cyklu, który obok „Drogi Krzyżowej” stanowił
trzon wystawy.
Kręte schody wiodące ku tarasowi widokowemu przymuszały zwiedzających
do współuczestniczenia w tej szczególnej Drodze. Niesienie krzyża,
powszechnie znany motyw ikonograficzny, został zmodyfikowany i ujęty w
lapidarną formę. Dźwigana belka jest kadrowana w taki sposób, że stanowi tło
dla ukazywanych w dużych zbliżeniach postaci. Wystawę zamykały obrazy

25

Marian Czapla urodził się 28.07.1946 w Gackach koło Szydłowa na Kielecczyźnie. Po ukończeniu

Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Kielcach (pracownia drewna), podjął studia na Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach: prof. Stefana Gierowskiego (malarstwo), prof. Haliny
Chrostowskiej i prof. Józefa Pakulskiego (grafika). Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 1972 i równocześnie
podjął pracę na macierzystej uczelni, gdzie od lat jest profesorem i prowadzi pracownię na Wydz. Malarstwa.
Początkowo uprawia malarstwo abstrakcyjne, od początku lat osiemdziesiątych – figuralne, uznane za
nawiązujące do nurtu Neue Wilde. Oprócz obrazów inspirowanych przeżyciami religijnymi, maluje również
akty i martwe natury (seria kwiatów anturium). Tworzy przeważnie cyklami. Notka o wystawie znajduje się na
stronie internetowej www.frombork.art.pl .
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poświęcone wyzwolonych przez cierpienie, sylwety świętych męczenników,
ofiar obozów koncentracyjnych i przemocy.
Fenomen

malarstwa Mariana Czapli, niepowtarzalna oryginalność scen

pasyjnych, należy do najwybitniejszych przykładów inspiracji religijnej w
polskiej sztuce współczesnej.
Jubileusz 60-lecia Muzeum zbiega się z 25-leciem wystaw sztuki współczesnej
w

„Galerii

na

Wieży”.

W

tym

czasie

zaprezentowano

twórczość

kilkudziesięciu artystów prezentowanych na dużych retrospektywnych
wystawach, kameralnych ekspozycjach 26 oraz wystawach zbiorowych. Na
przestrzeni tych lat Galerię zwiedziło około dwóch milionów osób. Galeria ma
swoje stałe miejsce w życiu Muzeum Mikołaja Kopernika, w życiu
artystycznym. Zasięg jej działania stale się poszerza, obszerne relacje
zamieszczane na stronie internetowej Muzeum powiększają zainteresowanie i
krąg przyjaciół Galerii na Wieży.

26

Kameralne wystawy obrazów i grafik z możliwością sprzedaży organizowane były w latach 1989-

1990, uczestniczyli w nich: Eleonora Jagaciak Baryłko (Sopot),

Krystyna Górska (Sopot), Ryszard

Gieryszewski (Warszawa), Dorota Grynczel (Warszawa), Konrad Kucza-Kuczyński (Warszawa), Ewa
Olszewska-Borys (medale, Warszawa), Halina Różewicz-Książkiewicz (Elbląg), Krystyna Szalewska (Toruń),
Jan Trojan (Łódź), Marzanna Wróblewska (Warszawa), Apoloniusz Węgłowski (Warszawa).
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Ilustracje

Wieża Radziejowskiego, spiralna konstrukcja schodów zbudowana wg projektu inż.
Witolda Czajkowskiego i inż. Edwarda Sapały (1969-1972).

Montaż wystawy Stanisława Baja (2006).
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Eugeniusz Geno Małkowski, Kosmos niezmierzony I, 125 x 150, 1983 r. Obraz
namalowany na wystawę Niebo widziane z Ziemi. Własność Muzeum Mikołaja
Kopernika nr inw. MF/M/193.

Jolanta Jakima –Zerek, Instrumentarium, 110 X 80 cm, 1979 r.
Obraz namalowany na plenerze we Fromborku. Własność Muzeum Mikołaja Kopernika nr
inw. MF/M/160.

1
3

Maria Wąsowska, Frombork miasto Kopernika, 82 x 60 cm, 1978 r. Obraz namalowany na
plenerze we Fromborku. Własność Muzeum Mikołaja Kopernika nr inw. MF/M/130.

Ewa Kierska, De revolutionibus, 61 x 50 cm, 1974 r.
Własność Muzeum Mikołaja Kopernika nr inw. MF/M/94.
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Wystawa malarstwa Agnieszki Jacobson – Cieleckiej, 1994 r.

Witold Masznicz, Spadajaca gwiazda, 24 x 20 x 9 cm, 1982 r.
Własność Muzeum Mikołaja Kopernika, nr inw. MF/M/190.
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Wernisaż wystawy Andrzeja Graczykowskiego, 1987 r.

Wystawa Władysława Szymańskiego, 1989 r.
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Wernisaż wystawy Grupy Artystycznej „W Kole”, pt. Człowiek i świat, 2003 r.

Wystawa malarstwa Stanisława Chlebowskiego, 1991 r.
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Wystawa jubileuszowa z okazji 40-lecia Muzeum, 1988 r.

Zdenek Hůla, Poszukiwanie środka, 110 80 cm, 1979 r.
Własność Muzeum Mikołaja Kopernika, nr inw. MF/M/ 164
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Zdenek Hůla, Collage Na horu, 140 x 100 cm, 1990 r.
Dar artysty dla Muzeum Mikołaja Kopernika, nr inw. MF/RW/146

Szkicownik Ryszarda Wojciechowskiego nabyty przez Muzeum
w 1983 r. zawiera ponad 400 rysunków. MF/RW/85.
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. Szkicownik Ryszarda Wojciechowskiego nabyty przez Muzeum
w 1983 r. zawiera ponad 400 rysunków. MF/RW/85.

Wystawa Olsztyńskie środowisko artystyczne, 1999 r.
Obrazy Mieczysława Romańczuka: Harcerki we Fromborku, Frombork.
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Wystawa Malarstwo w zbiorach własnych, 1988 r.

Wystawa Kolekcja dla Braniewa, 2004 r.
Obraz Marzanny Wróblewskiej, Ognisko, 100 x 100 cm, 1999 r.
Własność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie
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Wernisaż wystawy malarstwa Lecha Okołowa, 2005.
Na pierwszym planie Lech Okołów.

Lech Okołów, Gra w chińczyka, 97 x 130 cm, 1981 - 1982 r.
Własność Muzeum Mikołaja Kopernika, nr inw. MF/M/176
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Lech Okołów, Pełnia, 100 x 140 cm, 1997 r.
Obraz zakupiony przez Muzeum ze środków finansowych Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Znaki czasu w 2008 r.

Lech Okołów, Planetarium, 110 x 160 cm, 2000 r.
Obraz zakupiony przez Muzeum ze środków finansowych Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Znaki czasu w 2008 r.
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Wystawa malarstwa Stanisława Baja, 2006. Obraz Na progu, 200 x 300 cm,1995 r.

Wystawa malarstwa Stanisława Baja, 2006. W głębi obraz Ikar, 150 x 120 cm,1992 r.
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Wystawa malarstwa Stanisława Baja, 2006. Tryptyk Matka „Modlitwa”.

Montaż wystawy Marian Czapli, 2007.
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Wystawa malarstwa Mariana Czapli, 2007.

Wystawa malarstwa Mariana Czapli, 2007
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Zbigniew Janeczek, akwaforta kolorowana [Hełm dzwonnicy], 13 x 10 cm, 1988 r.
Własność Muzeum Mikołaja Kopernika, nr inw. MF/GW/ 156.

Zbigniew Janeczek, akwaforta Frombork, 12 x 7 cm, 1989 r.
Własność Muzeum Mikołaja Kopernika, nr inw. MF/GW/ 158.
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