
Dzieło Roku
ANNALE

ZPAP Toruń

2021
2022



Jury konkursu

Anna Wysocka // prof. dr hab. UMK Toruń − Wydział Sztuk Pięknych
Jolanta Chmara // prezes ZPAP Okr. Bydgoszcz
Piotr Badziąg // artysta malarz – ZPAP Okr. Bydgoszcz

Zarząd Okręgu ZPAP w Toruniu // Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń

redakcja: Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz // wstęp: Marian Stępak − kurator Galerii ZPAP
zdjęcia: archiwum ZPAP Okręg Toruński, autorzy prac // opracowanie graficzne, skład: Tomasz Pietrzyk // druk: Drukarnia SALUS Dariusz Rudziński

wydawca: ART Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Toruński
87-100 Toruń, ul. Ducha Św. 8/10/12, tel. 56 62 22 606, e-mail: zpap.torun@wp.pl, www.zpaptorun.pl

ISBN 978-83-963466-0-5

www.torun.pl



Wspólnota sztuki

        

Będąc skupionym w jednym środowisku, tworząc wspólnotę twórczą, dążymy do tego,

by przez własne dzieła komunikować się nie tylko z odbiorcami, ale i z samym sobą, przyjaciółmi, 

znajomymi. Przy coraz większym spolaryzowaniu się zjawiska odrzucania potrzeby uczestniczenia 

w kulturze przez większość społeczeństwa, można stwierdzić, iż niejednokrotnie tworzymy dla sie-

bie i dla naszego bliskiego otoczenia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, z czego uważam,

że dwie są podstawowe – komercjalizacja życia i zła polityka edukacyjna, w której za wszelką cenę 

spycha się świat sztuki na pobocza. Taki stan rzeczy w szczególny sposób dotyczy wizualnego aspek-

tu kultury, wyrzucanego także z przestrzeni medialnej. Coraz częściej kulturą zajmuje się wąskie 

grono znawców, pasjonatów i samych twórców. Tworząc w określonym środowisku możemy śmiało 

mówić o integracyjnej mocy sztuki. Nie chodzi tu tylko o spotkania, ale i o konstruktywne różni-

ce, stające się mottem do dyskusji. Uważam, iż nasze coroczne wystawy Dzieło Roku, które dzięki

prof. Wiesławowi Smużnemu zyskało drugą bardzo ciekawą nazwę – Annale, są zdecydowanym 

przejawem okazywania potrzeby bycia razem, Uważam, iż nie wynika to tylko z potrzeby delektowa-

nia się tym, co w ciągu minionego roku stworzyli koleżanki i koledzy, jednak to, co jest najistotniej-

sze, to pokoleniowa łączność. W tym miejscu, szczególne podziękowanie należy złożyć najstarszej 

grupie naszego środowiska, które swoim dużym doświadczeniem i wiedzą dzieli się swoimi dzieła-

mi, wzbogacając je podczas kuluarowych rozmów. Z kolei martwi tendencja coraz mniejszej ilości 

młodych twórców, a tym z nich, którzy aktywnie uczestniczą w tworzeniu artystycznej wspólnoty 

także dziękujemy. 

Jak co roku, także na obecnej wystawie zaprezentowano szereg bardzo ciekawych dzieł. Róż-

norodność form wyrazu, rozmaite opisywanie świata przypomniało mi stwierdzenie Ernsta Cas-

sirera zawarte w „Eseju o człowieku. Wstęp do filozofii kultury”. Cassirer napisał między innymi:

„Jak wszystkie inne formy symboliczne, sztuka nie jest jedynie odtworzeniem gotowej, danej rze-

czywistości. Jest jednym ze sposobów obiektywnego spojrzenia na rzeczy i życie ludzkie. Nie jest 

naśladowaniem, ale odkrywaniem rzeczywistości”. Wobec tego, twórczość będąca wynikiem umie-

jętności powoływania do życia różnego rodzaju artefaktów, jest zarazem ożywczą siłą wspólnoty, 

przybliżającą nas do siebie.

WSTĘP  
Marian Stępak /  kurator Galerii ZPAP
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Anna Bochenek
I Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

Poligesty
200X120 cm
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Wojciech Kozioł
II Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

Bez tytułu
akryl / płyta / 90x130cm



6

Tomasz Karasiewicz
III Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

Czterech…
technika własna 250X250X100 cm



7

Joanna Dąbkiewicz-Luścińska
Wyróżnienie Prezydenta Miasta Torunia

Bez tytułu
olej / akryl
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Paweł Nowak
Wyróżnienie Prezydenta Miasta Torunia

Tążyna rzeka dzieciństwa I
technika własna / reliefowa / papier / 70x70 cm
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Maria Szurmiej
Nagroda Publiczności

2 LINIE
olej / 92x73 cm
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Marta Bek
Sen
olej / płótno / 80x80 cm

Jerzy Czapiewski
Perpetum mobile
rysunek ołówkiem / 140x100 cm

B

C
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Regina Fydrych-Porębska 
Procesja

olej / płótno / 70 x 50 cm

F

G

Bożena Glajcher
Motyle

forma-płasko-przestrzenna
papier / 100x100x30 cm
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Barabara Glegoła
Osty
olej / 39x29 cm

Czesława Kazimiera Gucz
Zwiastun
drewno / 40x17 cm
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Wojciech Iwaszczuk
Mania

akwarela / 28x43 cm 

I

Ewelina Jankowska 
Dziewczynka z warkoczykami

olej / 50x50 cm 

J
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Zbigniew Jankowski
Defensywa duchowa 
akwarelaa / 54 x 74 cm

Mieczysław Janowski
Jesienne spacery
olej / 45x95 cm
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Maciej Józefowicz
Opowiadanie

akwaforta / 20x16 cm

K

Jolanta Karczewska-Mełnicka
Bez tytułu

portlandzki cement / relief / 31,8x21,4 cm.
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Jerzy Kędzierski
Wydmy
akryl na płótnie / 81x100 cm

Jadwiga Kotlarczyk
Wrzesień
olej / 55x65 cm
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L
Stanisław Lackowski

...I po kwadracie
 tusz /akryl / 70x100 cm

Tomasz Lewiński
WOKÓŁ

 olej / płóto / 60x60 cm
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Halina Matyka
Symfonia I
olej / płóto / 40x40 cm

M

Krystyna Minkowska
Maki
21x30 cm
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Urszula Myszkorowska
Underwater

olej / 110x110 cm

Halina Niewiadomska
Swiatło - cienie

olej / 72 x92 cm

N
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Anna Olińska
Paw II
olej / płótno / 80x100 cm

O

Jadwiga Pomianowska-Wilde
Lato
akryl / 60x110 cm

P
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Zofia Popielarz
Dla Małgosi

tkanina unikatowa/ 180x130 cm

Elżbieta Pyra
Gruszki na wierzbie

linoryt barwny / płyta tracona
61x45,5 cm
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Marlena Rakoczy
Green points  2022
akryl / plotno / 100x100 cm

Michał Siewkowski
Polimpset II
olej / akryl / 100x70 cm

R
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Wiesław Smużny

Joanna Strzelecka-Traczykowska
Żywioły-WULKANY III 

pastel / kredka / 42x60 cm 
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Katarzyna Ślusarska
Inny świat 3
pastel / 70x50 cm

Ś

Krzysztof Walczewski 
Polimpset II
olej / akryl

W
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Krzysztof Wawrzyńczak
Tony na Księżycu 

wydruk cyfrowy/ ołówek/ papier / tusz / 50x70 cm

Anna Wąsikiewicz
Wspomnienie z Norwegii

olej / 65x80 cm
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Katarzyna Wendland
z cyklu Follow the sun
akryl / płótno / 40x40 cm

Alicja Wieczorek
Medytacja
akryl / papier /9,5x14,5 cm
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Marzena Wilk
Vestigium

szkło termo formowane / 117x71 cm

Marlena Witkowska-Rypina
Portrety Miast - Florencja

olej / płótno / 100x120 cm



28

Danuta Wypijewska
Wazonik
olej / płótno / 40x40 cm
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Katarzyna Rumińska
Good for you

technika własna / asamblaż/ poliaktyd / tkanina

Adam Siałkowski  
 Natchnieni

akryl
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Marian Stepak
Nad Rzeką I
technika własna/ 65x75 cm

Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz
Bez tytułu
drewno/ 40x150 cm
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