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Dokumenty życia spo-
łecznego i relacje praso-
we zebrane w tym zbio-
rze są materiałami jakie 
dotarły do koordynatora 
Festiwalu do połowy 
grudnia 2018. Zakłada-
my, że pełna dokumenta-
cja jest znacznie bogat-
sza, ale jej pozyskanie 
było w tym momencie 
niemożliwe. 

 Władysław Nielipiński

układ opracowania:

1. plakaty i zaproszenia
2. relacje prasowe
3. publikacje internetowe
4. podziękowania

materiały prezentowane są
w kolejności losowej 















































ZAPROSZENIE

Wystawa zdjęć GRAŻYNY BANASZKIEWICZ z cyklu „Ludzie Sztuki”.
Galeria UDK w Ujściu na Starym Rynku 12 października 2018 , godzina 1800.

Wystawa odbywa się w ramach 4.Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki organizowanego

przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu będącego

przeglądem twórczości wielkopolskich fotografów. W ramach Festiwalu odbywają się działania

edukacyjne, konkursy i wystawy fotograficzne podejmujące tematykę regionu. Wystawa Grażyny

Banaszkiewicz wspierana jest przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania.

Nie były one realizowane sesyjnie, ale w trakcie różnych krajowych i zagranicznych artystycznych
wydarzeń oraz towarzyskich czy przypadkowych spotkań. Stanowi doskonałe portrety artystów
oraz animatorów sztuki. Na wystawie można zobaczyć m.in. fotografie takich postaci jak David

Ċerny, Zygmunt Bauman, Ryszard Horowtiz, Maciej Mańkowski, Izabela Gustowska, Ralph
Schraivogel, Agnieszka Duczmal, Julia Hartwig, Ryosuke Suho, 

Ryszard Krynicki, prof. Jadwiga Kaliszewska i Dominik Połoński oraz Orlan. 
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 „Gniezno - 100 lat wolności” - dzieło zbiorowe wielu 
pokoleń gnieźnian

•	 październik 18, 2018, 19:00

•	 Napisane przez Wojciech Orłowski

Wyróżniony 

W ramach odbywającego się dziś dnia gnieźnieńskiego 4. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza 
Zjeżdżałki w kilku miejscach na terenie miasta otwarto dziś wystawy. Jedna z nich ujrzała światło dzienne w holu 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie pt. „Gniezno - 100 lat wolności”.

 
Prezentowane na niej zdjęcia tworzą opowieść o tym, czym miasto żyło przez ostatnie 100 lat. Wśród autorów, nie tylko żyjący i nieżyją-
cy fotograficy z Gniezna: Marek Lapis, Leszek Kubacki, Florian Degórski, Henryk Maćkowiak, Zenon Chojecki, Władysław Nielipiński, 
Maciej Frankowski, Janusz Chlasta, Zdzisław Stoltman, ale także fotografie pochodzące ze zbiorów prywatnych.  
 
– Pewnie każdy znajdzie coś dla siebie, dla mnie najlepsze są te zdjęcia przedwojenne, czyli zdjęcia z lat dwudziestych i trzydziestych i 
to jest przede wszystkim to, czym nie tylko Gniezno, ale większość niewielkich ówczesnych miast słynęło, czyli garnizonu wojskowego. 
Nikt pewnie już tego nie pamięta, ale bardzo wiele miast rozwijało się kulturalnie właśnie wokół tych wojskowych garnizonów i tutaj 
widzimy żołnierzy różnego rodzaju formacji, zarówno ćwiczących na strzelnicy, jak również w samych koszarach – mówi Michał Bo-
gacki, dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. – Są również oczywiście zdjęcia domów i ludzi, którzy przecież te 
kilkadziesiąt lat temu chodzili po tych samych ulicach, po których my dziś chodzimy. Te uliczki dziś inaczej wyglądają, ale gdyby nie oni, 
to dziś te ulice na pewno by tak nie wyglądały, a nasza tradycja i kultura by nie przetrwała – dodaje M. Bogacki.  
 
Do projektu dołączyli także uczniowie sąsiadującego z Muzeum I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, którym powie-
rzono zadanie wykonania zdjęć współczesnych. – To jest jeden z naszych pomysłów na uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości i te zdjęcia, które wykonali nasi uczniowie są uzupełnieniem tej wystawy, którą robiło muzeum, ponieważ współpracujemy 
ze sobą ściśle – zauważa Paweł Matkowski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. – Dla naszych uczniów to też było cieka-
we zadanie. Oni uczestniczyli w warsztatach, które poprowadził pan Przemek Degórski i uczyli się podstaw fotografowania i jak pewne 
rzeczy technicznie można dobrze pokazać i plonem tych pięciu spotkań są naprawdę niezwykłe fotografie, które pokazują ich duży poten-
cjał – objaśnia P. Matkowski. 
 
Dokąd zaprowadziły ich własne inspiracje? – Poszliśmy w miasto i różne rzeczy fotografowaliśmy. Ja się skupiłam na katedrze, ale też 
był Rynek i różne urokliwe kamieniczki w centrum Gniezna. Moje główne zdjęcie jest jednak związane z cmentarzem, bo bardzo podoba 
mi się klimat cmentarzy i ten spokój, który od nich bije oraz mroczność, tajemniczość. Najbardziej mi wpadła w oko taka stara ściana po-
mników nagrobnych przy wejściu na cmentarz mieszczący się wzdłuż ulicy Kłeckoskiej i sama często tam zerkałam, a więc postanowiłam 
je przy tej okazji sfotografować – opowiada Małgorzata Kukurenda, uczennica I LO w Gnieźnie.  
 
Ekspozycję będzie można oglądać do 10 stycznia 2019 roku.



Jerzy Andrzejewski z medalem „Za zasługi dla foto-
grafii polskiej”!

•	 październik 20, 2018, 12:30

•	 Napisane przez Karol Soberski

Wyróżniony 

Jerzy Andrzejewski najbardziej znany gnieźnieński artysta fotografik odebrał wczoraj medal „Za zasługi dla foto-
grafii polskiej” przyznany przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej a nadany w 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

Uroczystość nadania medalu odbyła się wczoraj w Poznaniu podczas wernisażu pokonkursowej wystawy zatytułowanej „Światłem zapi-
sane” organizowanej przez Wielkopolski Związek Artystów Plastyków w Domu Kultury „Polan Sto”. Medale wręczył Mieczysław Cybu-
slki, prezes Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
Jerzy Andrzejewskie nie kryje zaskoczenia z przyznania medalu. - Do pewnych rzeczy zdążyłem się przyzwyczaić, ale bardzo miłe jest, 
że „warszawka” mnie zauważyła – mówi J. Andrzejewski. - Prezes Fotoklubu, pan Mieczysław Cybulski był kiedyś w mojej pracowni w 
Gnieźnie i jak zobaczył tyle plakatów z wystaw, zobaczył tyle książek w których są moje fotografie, to powiedział do mnie „chłopie, dla-
czego ty się tak ukrywasz, bo przecież przez ciebie przemawia prawdziwa fotografia. Większość fotografujących dzisiaj kupi sobie aparat 
cyfrowy i myślą, że są fotografami, a tutaj jest historia fotografii”. I tak to się zaczęło. Gdy wczoraj wręczał mi medal, to powiedział do 
mnie „no wreszcie” - dodaje.  
 
Oprócz Jerzego Andrzejewskiego medale otrzymali: Leszek Lesiczka i Antoni Ruth. Wystawa odbyła się w ramach IV Wielkopolskiego 
Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki.  
 
Jerzy Andrzejewski ur. 20.01.1948 r. z zawodu technik fotograf (Technikum Chemiczne w Poznaniu – 1975 r.). Fotografią zajmuje się od 
1968 r., początkowo pracując w pracowni rentgenowskiej Szpitala Miejskiego w Gnieźnie. Równocześnie wykonywał zdjęcia reporterskie 
publikowane w Gazecie Poznańskiej i Przemianach oraz na zamówienie Archidiecezji Gnieźnieńskiej.  
 
W latach 1972-1976, pracując w muzeum, równocześnie prowadził zajęcia fotograficzne z młodzieżą w pracowniach MDK, KMPIK i 
Klubie SM. Od 1976 r. prowadził zakłady usługowe w Skorzęcinie i Pobiedziskach, ale główne źródło dochodów stanowiły zlecenia od 
zleceniodawców instytucjonalnych – muzeów poznańskich oraz Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich „Odra” w Świnoujściu, z 
którym opłynął „pół świata”. Od 2000 r. współpracuje z Muzeum Początków Państwa Polskiego i Archidiecezją Gnieźnieńską.  
 
Jego zdjęcia zostały opublikowane w kilkunastu albumach o charakterze popularnonaukowym (m.in. wydawnictw Arkady i Ossolineum), 
katalogach polskich muzeów (m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Archidiece-
zjalnego) oraz uczelni (m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego). Od 2018 r. jest 
też członkiem Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”.
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100 lat historii Gniezna na zdjęciach 
  Rafał Wichniewicz 

fot. Rafał Wichniewicz 

W Muzeum Początków Państwa Polskiego otwarta została pierwsza w historii Grodu Lecha wystawa, prezentująca 
dzieje Gniezna ujęte obiektywami fotografów żyjących w Gnieźnie na przestrzeni stu lat.

Od najstarszych ujęć z przełomu lat 10. i 20. XX wieku, poprzez mroczny okres okupacji, po czasy realnego socja-
lizmu i na wydarzeniach z ostatnich lat kończąc. Tak w skrócie można opisać chronologicznie zdjęcia, które zosta-
ły zaprezentowane w holu gnieźnieńskiego Muzeum. Wystawa, która swoim tytułem „Gniezno - 100 lat wolności”, 
wpisuje się w obchodzone w tym roku rocznice, otwarta została w ramach czwartej edycji Wielkopolskiego Festi-
walu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki.

Po wystawie pokonkursowej „Oaza zieleni” w gnieźnieńskiej filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, 
a później także w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna, gdzie swoje zdjęcia zaprezentował klub Foto 50+, przy-
szła pora na kolejną. W placówce przy ul. Kostrzewskiego wszystkich zgromadzonych powitał dyrektor Muzeum 
Michał Bogacki oraz dyrektor I LO Paweł Matkowski, a także Władysław Nielipiński z Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, która organizuje wspomniany festiwal. „100-lat Wolności” to 
fotograficzny zapis wydarzeń, a więc reportaży, plenerów czy własnego, indywidualnego spojrzenia na Gnie-
zno w obiektywie trzynastu fotografów. Wraz z nimi na planszach pojawiły się także prace sześciu młodych 
twórców, którzy pod okiem Przemysława Degórskiego przedstawili własne kadry współczesnego miasta. Ca-
łość, uzupełniona podpisami, stanowi swojego rodzaju wyprawę przez dzieje naszego miasta, często te zapomnia-
ne, jak na tych przedwojennych kadrach, po te, które są w naszej świadomości, ale przeminęły wraz ze zmianami 
w naszym kraju - chociażby fabryka „Polania” czy gnieźnieńska garbarnia. Wystawa będzie dostępna w holu Mu-
zeum do 6 stycznia 2019 roku - zapraszamy!

Uczestnicy wystawy: Zenon Chojecki, Przemysław Degórski, Paweł Kostusiak, Stanisław Kubacki, Marek Lapis, 
Henryk Maćkowiak, Władysław Nielipiński, Piotr Robakowski, Zenon Siwiński, Zdzisław Stoltman, Przemysław 
Strzyżewski, Waldek i Dawid Stube, Rafał Wichniewicz. Uczestnicy warsztatów i wystawy: Liwia Burzyńska, Bar-
tłomiej Degórski, Natalia Jakubowska, Małgosia Kukurenda, Weronika Nicole Olejniczak, Nikodem Wejerowski. 
Warsztaty koordynowała Joanna Gronikowska, a kuratorami wystawy była Magda Robaszkiewicz i Rafał Wichnie-
wicz.
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Dawne życie na kadrach Czesława Maćkowiaka 
  Rafał Wichniewicz 

fot. Rafał Wichniewicz 

Ostatnim, ale niezwykle ciekawym punktem programu gnieźnieńskiego dnia 4. Wielkopolskiego Festiwalu Foto-
grafii była wystawa prac Czesława Maćkowiaka, przedstawiających życie Wielkopolan sprzed kilku dziesięcioleci.

Urodził się w Czeszewie nad Wartą, a zmarł we Wrześni 24 lata temu. Z Gnieznem związany jest jego syn, Henryk 
Maćkowiak, znany w tutejszym środowisku kulturalnym fotograf, który zdecydował się pokazać dorobek swojego 
ojca, liczący sobie już niekiedy ponad 80 lat. 

- 

Na tych zdjęciach można zobaczyć życie dawnego społeczeństwa sprzed niemalże wieku. W XX wieku ludzie zu-
pełnie inaczej wyglądali, zachowywali się i teraz można porównać, chociażby jak dzisiaj się ubierają, a jak wtedy. 
To taka proza życia, która została ujęta na tych zdjęciach - mówił Henryk Maćkowiak, który zdecydował się od-
kurzyć zapomniane i nigdy nie publikowane negatywy swojego ojca, by je zaprezentować w ramach festiwalu. 

Czesław Maćkowiak na początku swojej pasji fotograficznej dysponował jedynie aparatem skrzynkowym, którym 
wykonywał rodzinne zdjęcia. Potem dorobił się już bardziej profesjonalnego aparatu, dzięki czemu jeszcze przed II 
wojną światową zaczął świadczy usługi. Co więcej - pracował tak również w trakcie okupacji, wykonując zdjęcia 
na rzecz Niemców. Pewnego razu, na skutek donosu iż wykonywał zdjęcie pałacu w Miłosławiu, co było wówczas 
zakazane, trafił do więzienia we Wronkach, skąd po czterech miesiącach wyszedł dzięki wstawiennictwu koloni-
stów niemieckich z jego okolic, a którzy chwalili nie tylko jego warsztat fotograficzny, ale również zaopatrywali 



się w jego sklepie oraz korzystali ze świadczeń kowalskich.

Zdjęcia nie są związane z Gnieznem, ani bliższą okolicą. Więcej - z pewnego dystansu można powiedzieć iż nie 
przedstawiają niczego szczególnego. Dopiero wgłębiając się w tło wydarzeń, kontrast czy formę kadrowania, moż-
na dojrzeć w nich coś bardzo szczególnego - to czas, ludzie, miejsca, które przeminęły. Ich troski, uśmiechy, za-
bawy, wspólne życie, które bezpowrotnie zniknęło. Wielu z nich pozostanie anonimowych, co tylko powiększa 
tajemnicę płynącą ze spojrzeń osób, uchwyconych migawką aparatu przez Czesława Maćkowiaka. Całość wysta-
wy, zaprezentowanej w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk” uzupełniła eks-
pozycja pamiątek po ojcu - sprzętu fotograficznego, częściowego wyposażenia laboratorium ciemni czy wyróżnień 
i nagród, które otrzymał autor. Wystawę można oglądać do 30 listopada 2018 r.

sobota, 20 października 2018 11:41 

Azja pełna kontrastów ujęta w obiektywie 
  Rafał Wichniewicz 

•	

fot. Rafał 
Wichniewicz 

Jednym z akcentów gnieźnieńskiego dnia festiwalu fotografii, była wystawa fotografii autorstwa Kajetana Gosław-
skiego i Galiny Krupy, otwarta w Miejskim Ośrodku Kultury.

To nie pierwsza wystawa zdjęć tychże fotografów, ale podobnie jak w ostatnim przypadku, obejmowała ona część 
ich podróży po świecie. Tym razem na ekspozycji zatytułowanej „Ad oculos: Chaos uporządkowany” obejrzeć 
można kadry uchwycone w trakcie wypraw kulturowych do Azji Południowo-Wschodniej.

Jak można było się dowiedzieć w trakcie wernisażu, twórców interesuje życie małych grup etnicznych, które stoją 
przed nieuchronnymi zmianami cywilizacyjnymi, docierającymi w ich strony. Wystawa zdjęć, otwarta w ramach 
czwartej edycji Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki, była akcentem najbardziej „odle-
głym” tematycznie, ale jednocześnie - zgodnie z tytułem - bardzo uporządkowanym, o czym można się przekonać 
na wielu zdjęciach: kontrastowych, dynamicznych lub też pokazujących prozę życia w innym, jakże mało nam zna-
nym zakątku świata. Wystawa czynna będzie w dużej galerii MOK do 7 listopada br.
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Konińska Fundacja Kultury
Buntownicy i marzyciele
Listopad 6, 2018

Wystawa fotografii w Galerii CKiS „Wieża Ciśnień” nosi tytuł „Buntownicy i marzyciele”. Równie dobrze można 
by nazwać ją „Fotografowie gorszego boga”, bowiem… „nie wszyscy mogą zostać gwiazdami”, a poza tym „wy-
bieram to, co innym się nie podoba”.

Wystawa „Buntownicy i marzyciele” jest fragmentem 4. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeż-
dżałki, organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Koniń-
skie Centrum Kultury i Sztuki jest partnerem WBPiCAK, prezentującym „Buntowników i marzycieli”. Bogusław 
Biegowski w słowie towarzyszącym katalogowi Festiwalu, zatytułowanym „Fotografowie gorszego boga” napisał: 
„Chcieliśmy dotrzeć do osób pozostających poza głównym nurtem fotograficznego przemysłu, którzy z różnych 
względów nie wystawiają swoich prac w renomowanych galeriach, są nieobecni na prestiżowych festiwalach, nie 
dostają nagród i stypendiów. Zamierzaliśmy pokazać, że możliwe jest uprawianie fotografii innej niż dokumental-
na, że istnieją też inne użycia fotografii, inna tradycja, inna wrażliwość i inne konkretne realizacje, niestety najczę-
ściej nieznane szerszej publiczności”.

Założenie organizatorom udało się zrealizować. Nie ma tej wystawie zdjęć gwiazd fotografii. Są za to fotograficy 
z różnych miast Wielkopolski, nastawionych „raczej na projektowanie i wywoływanie oczekiwanych zmian, a nie 
utrwalanie status quo i dokumentowanie tego, co przeszłe”. Selfi się na tej wystawie nie zobaczy, ba – nawet dzieł 
z Grand Press Photo nie ma. Czy zatem nie ma po co skrabać się po wielu schodach do „Wieży Ciśnień”? Warto, 
ale pod warunkiem, że weźmie się pod uwagę słowa Byrona Newmana (zauważone w katalogu): „Jestem bardzo 
zadowolony, kiedy nienawidzi się moich zdjęć. Ludzie przychodzą z gotowym wyobrażeniem tego, co dopiero 
mają zobaczyć. Nie chcą odkrywać, ale rozpoznawać to, co już znają”.

Na tej wystawie niczego nie rozpoznają, ale mają szanse odkryć inne spojrzenia i rozumienia świata. Może nawet 
zdobędą się na odwagę i dojdą do wniosku, że wiele z ich własnych zdjęć wcale nie trzeba uznać za nieudane, a 
raczej za próbę może nieświadomego, ale jednak swojego widzenia otoczenia. Nie ma na tej wystawie ekwilibry-
stycznych popisów używania techniki, oferowanej przez współczesny przemysł fotograficzny (zwłaszcza fotografii 
cyfrowej), jest za to szacunek dla rzemiosła i otwarcie na przypadek, akceptacja dla zdarzeń niekoniecznie inten-
cjonalnych. Przesunięcia, nakładanie się obrazów, zacieranie ostrości, poruszenia uciążliwe dla oka, rozregulowane 
kolory… Tu nic nie jest jednoznaczne. Portrety złożone z dwóch osób, być może blisko spokrewnionych, są przej-
mujące. Te portrety podobnie jak akty i wiele innych są efektem poszukiwań resztek odmienności w coraz bardziej 
zunifikowanym świecie. Jedynym kryterium „poszukiwań” jest własna wyobraźnia. Być może dlatego wielu auto-



rów rajcuje nie tyle temat, ale sposób jego przedstawienia.

Dlaczego większość z nich posługuje się fotografią analogową, otworkową, miesza w ciemniach odczynniki, by 
osiągnąć „coś” dla „cyfrowych” będące poza zasięgiem, ba – nawet wyobraźnią? Według Marianny Michałowskiej 
z Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu (w „Nic nie jest jednoznaczne” katalogu wystawy) „Kluczem do 
tej fotografii nie jest wcale oryginalne medium, technologiczne mistrzostwo, a nawet wyjątkowość wydarzenia. 
Nie potrzeba egzotycznych widoków, medialnych gwiazd czy przerażających wydarzeń. Wystarczy coś o wiele 
prostszego: niepewność, co ostatecznie zobaczymy na negatywie lub kawałku papieru; ciekawość, co wyłoni się 
z roztworu wywoływacza”. Sugestywnie odpowiedział także Przemysław Loba, jeden z autorów prezentowanych 
obrazów, przywołując (także w katalogu do wystawy) Szekspirowskiego błazna, Lakusa: „A jest to, panie mój, 
dziewica uboga i brzydka jak nieszczęście, ale dziewica i niewątpliwie wybranka moja. A ja już taki mam gest, że 
wybieram to, co innym się nie podoba”. I to jest już wystarczający powód, by wspiąć się do Galerii „Wieża Ci-
śnień” i zobaczyć prace „Buntowników i marzycieli”, albo „Fotografów gorszego boga”, dla których „Nic nie jest 
jednoznaczne”. Wystawa czynna będzie do 23 listopada br.

I jeszcze jedno – kalendarium 4. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki obejmuje kilka-
dziesiąt wydarzeń. Konińska wystawa „Buntownicy i marzyciele” jest jednym z nich. Celem imprezy jest, jak 
napisał Władysław Nielipiński, „budowanie silnych więzi między zżytymi z Wielkopolska twórcami niezależnie 
od ich wieku, zainteresowań, sposobów widzenia rzeczywistości i wykorzystywanych narzędzi i technik fotogra-
ficznych”. Dzięki temu możliwa stała się prezentacja prac nie tylko szerzej znanych, ale i lokalnych fotografików. 
Przy tej okazji zrodziły się także nowe pomysły, jak choćby zmierzające do szczególnego uhonorowania Marka 
Sobkiewicza, koninianina, twórcy przedwcześnie zmarłego, którego twórczość ma jednoznacznie krytyczny sto-
sunek do fotograficznego mainstreamu. Cokolwiek by się nie powiedziało o gigantycznej pracy wykonanej przez 
ludzi związanych z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury, w szczególności Leny Bed-
narskiej – dyrektorki WBPiCAK oraz Władysława Nielipińskiego – szefującego zespołowi „foto” tej instytucji, to 
warto zauważyć i podkreślić zaangażowanie w organizację Festiwalu bardzo wielu instytucji i osób. Wśród nich są 
Galeria CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie i Robert Brzęcki – jej animator oraz Robert Andre związanego z Klubem 
Fotograficznym FAKT im. prof. T. Cypriana w Kole. Zauważmy także, że 4. Festiwalowi towarzyszył katalog, 
wprawdzie wydany w niewielkim nakładzie, ale za to obszernie opisujący artystyczne przedsięwzięcia i dokonania 
fotografików i klubów fotograficznych i zespołów twórczych. Jego lektura pokazuje, z jak niezwykłym bogactwem 
przychodzi nam się mierzyć.

Andrzej Dusza
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Powrót do czasów gdy fotografia była magią. Rzemio-
sło z kunsztem sztuki. 
Wystawa fotografii Czesława Maćkowiaka, którą możemy oglądać w ramach IV Wielkopolskiego Festiwa-
lu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki w siedzibie gnieźnieńskiego Promyka, to jedno z najważniejszych 
wydarzeń całego festiwalu. Fotografie, niekiedy powstałe blisko 100 lat temu, odbite ze szklanych 
negatywów, tworzą ekspozycję z pogranicza magii, sporo zdjęć to niemal monidła — pozbawione kiczu 
podmalowań. Upływ czasu, ale też fantastyczna obróbka, a może współpraca Bogusława Biegowskiego z 
nieżyjącym już autorem przyniosły efekt realizmu magicznego. 

Znajomość tematu i obróbki tego typu zdjęć i specyficzna empatia Biegowskiego, umiejętność wczytania 
się w to, co widział i czuł, wykonując skądinąd rzemiosło Czesław Maćkowiak to ogromny walor wysta-
wy. Negatywy udostępnił Henryk Maćkowiak – syn Czesława, sam od lat parający się fotografią, niezwy-
kle aktywny w środowisku fotografujących. Inicjatywą stworzenia tej niecodziennej ekspozycji podjął nie-
strudzony animator fotografii w Wielkopolsce Władysław Nielipiński z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Szef festiwalu, obdarzony niezwykłym okiem i wyczuciem tego, 
co ważne w fotografii. - Fotografuję od dziecka praktycznie, przez te lata zdarzyło mi się pewnie zrobić 
jakieś ważne zdjęcia, dokumentować ważne wydarzenia, ta wystawa mojego ojca jest jednak z wielu 
względów dla mnie najważniejsza – podkreślił Henryk Maćkowiak. O niektórych zdjęciach pięknie opo-
wiada w katalogu autor obróbki.

 
- Portretów jest na wystawie najwięcej. Te najstarsze porażające swoją odmiennością od tego, 
jak dziś rozumiemy podobiznę fotograficzną, patrzą na nas twarze z innej epoki, innego świata — po-
ważne surowe jak z trumiennych portretów wydaje się, że mogą być wykonane wiele stuleci przed wy-



nalezieniem fotografii, lub w zupełnie innej części świata. Trudno od razu zrozumieć to, że to mieszkańcy 
Wielkopolski sprzed zaledwie kilkudziesięciu lat. Nie istniał wtedy jeszcze kult młodości, wszyscy chcieli-
śmy wyglądać poważnie i dostojnie. Dodatkowo inne były możliwości techniczne; długotrwałe naświetla-
nie trwające czasem kilka sekund daje niekiedy zaskakujące i niezrozumiałe dziś rezultaty. Wśród wielu 
niezwykłych obrazów dwa zwracają szczególną uwagę pierwsze to portret Kurta Holza — typowy wize-
runek człowieka władzy, monumentalne ujęcie lekko od dołu, mocne spojrzenie — lekko z góry wprost 
w obiektyw, wyeksponowana na pierwszym planie opaska ze swastyką symbol okupacyjnej władzy. Za-
skakuje, że druga część szklanej kliszy nie została naświetlona, może przez przypadek, może to z oba-
wy przed pomyłką, przed podwójnym naświetleniem i utratą zdjęcia dla ważnego klienta. Na potrzeby 
wystawy powiększona została cała szklana klisza, druga połowa obrazu to czarny prostokąt przejmująca 
prosta metafora brunatnej siły czasu pogardy – czytamy w katalogu wystawy wypowiedź Bogusława Bie-
gowskiego, dzięki któremu zapewne wystawa ma właściwy wymiar. 
 
Pewne dramaty życiowe Czesława Maćkowiaka, związane właśnie z fotografią są rzecz jasna wartością 
dodaną wystawy. My jednak chcemy skupić się na samej wystawie. Fotografie pokazane na tej ekspozy-
cji, mimo że można je pogrupować w kilka tematów, układają się w pewną opowieść, o czasach, których 
już nie ma, te czasy opowiedziane są jednak przez jedyny ponadczasowy pryzmat ludzi. 

Ludzie w tych kadrach, paradoksalnie tak bardzo osadzeni w swoich czasach wydają się być wyjęci poza 
czas, niezwykle uniwersalni. Właściwie oglądamy coś na kształt świata równoległego, coś, czego niby 
już nie ma, a jednak trwa w swoim odrealnieniu. Może to perfekcyjna wręcz znajomość rzemiosła foto-
graficznego Czesława Maćkowiaka w połączeniu z kunsztem artystycznym Biegowskiego budują coś na 
kształt surrealny, jeśli to nie jest to jednak świat Salvadore, to raczej Po tamtej stronie Alfreda Kubina.

 
Jest jeszcze pewna wartość, której uczy wystawa Czesława Maćkowiaka i Bogusława Biegowskie-
go (inaczej jej chyba nie powinniśmy rozpatrywać) – szacunek. Dziś w epoce, która inny wybitny 
fotograf Marek Lapis nazywa „epoką przypadkowych pixeli” to właśnie szacunek jest tym, czego tak 
brak. Szacunek Czesława Maćkowiaka, do człowieka, którego fotografuje, niezależnie czy prywatnie ów 
człowiek, na szacunek zasługuje, jest na tu i teraz robionego zdjęcia centrum uwagi. Szacunek wreszcie 
do deficytowego materiału to wszystko wymusza coś coraz rzadszego dziś szacunek do kadru. Fotograf 
w starym rozumieniu, nie pozwala sobie na bezmyślne pstrykanie. Robienie zdjęcia — to nie koło fortu-
ny. Fotograf musi znać zaklęcia, które nie pozwolą mu zepsuć zdjęcia. Czesław Maćkowiak czaruje, foto-
grafia jest sztuczką po trosze staje się magią. Tu na tej wystawie to właśnie z szacunku, rodzi się magia 
fotografii. Nie małe znaczenie ma szacunek Biegowskiego, do Maśkowiaka i powierzonego materiału. Ta 



świadomość, że tak zapamiętamy Czesława Maćkowiaka, jak go nie zepsuje Biegowski, niezwykle jest 
czytelna u Biegowskiego, więc nie psuje. 
 
Mamy po prostu fotografię, która nie kopiuje, choć nie przekłamuje – ta wystawa stwarza światy. W tym 
rzecz, która odróżnia przypadkowe pixele od namysłu. Czesław Maćkowiak zapewne był fantastycznym 
rzemieślnikiem fotografii, czas i pewna odrębność sprawiły, że na tej wystawie jawi się artystą. 
 
Cieszy fakt, że zapewne w przyszłym roku wystawa odbędzie się ponownie tym razem w Starym Ratu-
szu. Na razie warto, a nawet trzeba zobaczyć ją w Promyku przy ulicy Sobieskiego. 
 
Jarek Mixer Mikołajczyk
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Szamotuły. Ciekawa wystawa gościła w „Rolniku” 
[ZDJĘCIA] 
W bibliotece Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach można było podziwiać wystawę fotografii poświęconą powstań-
com wielkopolskim. Przez wzgląd na bardzo ciekawe ujęcie tematu oraz jego zakres, ekspozycja była prawdziwym 
unikatem.

 Magda Prętka

zobacz galerię (28 zdjęć)

REKLAMA 

W szereg działań podejmowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach w celu upamiętnienia Powstańców 
Wielkopolskich, wpisała się wystawa fotograficzna pn. „Chwała Powstańcom”. Wystawa w istocie niezwykle in-
teresująca – zarówno przez wzgląd na swoją formę, jak również pomysłowe ujęcie tematu. Ekspozycja nie odwo-
ływała się wprost do konkretnych osób – uczestników niepodległościowego zrywu Wielkopolan, lecz ukazywała 
mnogość namacalnych form pamięci o bohaterach.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach czwartej edycji Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza 
Zjeżdżałki, którego partnerem w organizacji została biblioteka szkolna „Rolnika”. – Eksponowana przez nas wy-
stawa „Chwała Powstańcom” pochodzi ze zbiorów organizatora festiwalu – Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i 
Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, a przygotowana została przez wielkopolskiego regionalistę Pawła Andersa. 
Dokumentuje prawie wszystkie nowe lub odnowione i zmodernizowane w ostatnim dziesięcioleciu (lata 2008–
2017) materialne formy upamiętniania Powstania Wielkopolskiego w przestrzeni publicznej – wyjaśniała Klaudia 
Tomaszak – Ślipka, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 2. 

Na ekspozycji przygotowanej w formie dużych plansz znalazły się m.in. fotografie murali poświęconych wielko-
polskim bohaterom, jak również zdjęcia prezentujące odnalezione groby powstańcze. Paweł Anders nie skupiał się 
jedynie na Wielkopolsce – w poszukiwaniu śladów pamięci, wykroczył daleko poza nią. Na wystawę składają się 
zatem fotografie wykonane w całej Polsce – od Nakła po Żagań. Chociażby przez wzgląd na ów zakres, ekspozycja 
stanowi prawdziwy unikat. 

– Udostępnianą w październiku szerszemu gronu odbiorców – przede wszystkim naszej młodzieży – ekspozycją 
chcielibyśmy realizować ideę edukacji artystycznej i upowszechniać fotografię, a także uczcić 100. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości – komentuje Klaudia Tomaszak – Ślipka. 







                           fot. Mariusz Forecki

Katalog aktywności fotograficznej
relacja z 4. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki 

tekst: Michał Sita

Opublikowano: 31 października 2018

Co by się stało, gdyby na amatorską twórczość fotograficzną spojrzeć jak na osobną rzeczywistość? Napędzany 
takim pomysłem Festiwal im. Ireneusza Zjeżdżałki stara się tworzyć katalog aktualnych działań fotograficznych 
w Wielkopolsce.

W ogromnej liczbie wydarzeń, składających się na kalejdoskopowy przegląd twórczości fotograficznej w Wielko-
polsce, niełatwo jest znaleźć wspólny mianownik. Prawie setka imprez tworzy październikowy maraton wernisaży, 
prezentując przekrój fotograficznych działań pasjonatów, amatorów, grup fotograficznych, domów kultury, uczelni 
artystycznych, profesjonalnych twórców. Powstaje w ten sposób katalog działań fotograficznych ilustrowany eks-
pozycjami rozsianymi po terenie całego województwa.

OSOBNE ŚWIATY FOTOGRAFII
Można się z taką klęską urodzaju mierzyć po prostu, wybierając subiektywnie najciekawsze propozycje. Archiwum 
prasowych zdjęć Stanisława Wiktora eksponowane w poznańskim Zamku byłoby mocnym kandydatem – wystawa 
pełna absurdów egzotycznej rzeczywistości lat 70. i 80. w Polsce.

Można też jednak próbować skomentować niejednolity zbiór fotograficznych strategii, próbować znaleźć w nim 
jakiś sens. Najzgrabniej ten wątek rozwinęła wystawa w Galerii u Jezuitów, inaugurująca festiwal.

 Nie znajdziemy tu manifestów twórczych, tylko pojedyncze, różne, trudne do zdefiniowania osobiste fascynacje, 
jakie przekładają się na fotografie.

Michał Bugalski zebrał w wystawie „Powtarzam to i wzmacniam” prace absolwentów UAP, obsesyjnie skupiające 
się na ulotnych elementach obrazu. Każdy z autorów konsekwentnie i przekonująco buduje osobny fotograficzny 
świat.

Chyba po to właśnie wystawa absolwentów UAP została zestawiona z przeglądem twórczości wielkopolskich grup 
fotograficznych. Co by się stało, gdyby na tę amatorską twórczość spojrzeć w podobny sposób? Gdyby potrakto-
wać każdy lokalny przejaw działalności fotograficznej jak osobną rzeczywistość?

 Napędzany takim pomysłem Festiwal im. Ireneusza Zjeżdżałki stara się tworzyć katalog aktualnych działań foto-
graficznych w Wielkopolsce.

Wystawa fotografii Stanisława Wiktora, Hol Wielki CK ZAMEK i foyer Teatru Animacji w Poznaniu, finisaż: 
15.10.2018 r.

O założeniach festiwalu, pozwalającego na jednej płaszczyźnie prezentować tak skrajnie różnorodne fotograficzne 
narracje, opowiedział jego pomysłodawca, Władysław Nielipiński.



 Michał Sita: Czy Festiwal im. Ireneusza Zjeżdżałki to przegląd aktualnych działań fotograficznych? Może to in-
wentaryzacja instytucji i twórców albo forum pozwalające na wymianę myśli, punktów widzenia między organiza-
cjami związanymi z fotografią? Jaka jest jego funkcja?

WŁADYSŁAW NIELIPIŃSKI: Najlepiej będzie, jeśli się tego nie doprecyzuje. Zwykle uciekam od istoty zagad-
nienia, odpowiadając, że głównym celem festiwalu jest dokumentowanie aktywności kulturalnej Wielkopolan. Tym 
między innymi zajmuje się Wielkopolska Biblioteka Publiczna – a ja w jej ramach.

 Szukając sposobu, by zyskać w miarę pełny wgląd w to, co się w Wielkopolsce dzieje w obszarze fotografii, 
wymyśliłem otwartą formułę festiwalu. To inwentaryzacja stanu posiadania. W tym roku składa się z 96 różnych 
imprez rozrzuconych po 36 miejscowościach.

Władysław Nielipiński podczas wystawy Ad oculos: Chaos uporządkowany, Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie

Nie mając lepszego słowa, nazwaliśmy to wydarzenie festiwalem, mimo że taki termin nie jest w pełni adekwatny. 
Na pewno jest to impreza dalece różna od fotograficznych festiwali, jakie znamy, gdzie istnieje spójny program 
oparty na przewodniej idei, prezentowani twórcy wpisują się w określone z góry założenia, a kuratorzy decydują, 
co pasuje do ogólnej koncepcji, a co nie. Tu jest inaczej.

U nas istnieje pełna dowolność treści. Wysuwamy jedynie sugestię, by ośrodki prowadzące jakiegoś rodzaju ak-
tywność fotograficzną przygotowały w drugiej połowie października prezentację najbardziej charakterystycznych 
i typowych dla siebie działań. Decyzje, co będzie prezentowane, należą do miejscowych organizatorów, działaczy, 
twórców. W ten sposób powstaje obraz tego, jak różnorodna i wieloraka jest wielkopolska aktywność fotograficz-
na. Kumulując w ciągu dwóch tygodni wypadkową całorocznej pracy różnych ośrodków, ułatwiamy sobie zadanie 
katalogowania fotograficznych inicjatyw – realizujemy możliwy do ogarnięcia szereg wydarzeń.

Z jednej strony mamy więc przegląd twórców, którzy w danych miejscowościach uprawiają tę sztukę amatorsko, 
z drugiej – przegląd klubów fotograficznych programowo zajmujących się fotografią, a na końcu – galerie, ośrodki 
i instytucje, których celem jest prezentowanie fotografii, niekoniecznie tylko tej związanej z Wielkopolską.

 Czy po czterech edycjach festiwalu jesteś już w stanie scharakteryzować środowisko, które bierze w nim udział. 
Masz do dyspozycji katalog twórców i instytucji działających w Wielkopolsce. Jakie one są?

      Fotograf Dawid Stube, Gniezno – 100 lat wolności. 

                                             Wystawa fotografii Gniezna z lat 1918– 2018



To dość płynna struktura. Część z nich to ośrodki konsekwentnie realizujące swoje zadania w obszarze fotografii, 
czy to poprzez klub działający w danym miejscu, czy stowarzyszenie prowadzące zajęcia edukacyjne – takie grupy 
entuzjastów zajmują się fotografią programowo.

Bywa też tak, że w danej miejscowości pojawia się autonomiczny twórca, który potrzebuje płaszczyzny do prezen-
towania swojej fotografii lub szuka pokrewnych sobie dusz, z którymi mógłby wspólnie tworzyć na jeszcze wyż-
szym poziomie. Taki ambitny człowiek najczęściej znajduje odzew w tej czy innej instytucji kultury i z jej pomocy 
korzysta. Po jakimś czasie entuzjazm się jednak wypala, ambitna działalność po dwóch, trzech latach słabnie. Przy-
chodzi proza życia, zmieniają się priorytety, fotografia schodzi na dalszy plan.

 Zauważyłem taką prawidłowość: za jakiś czas w tym samym miejscu zaczyna działać ktoś inny. Nie przejmuje 
jednak pałeczki, nie kontynuuje wcześniejszej inicjatywy. Zaczyna od nowa, z innymi założeniami. Dość często 
w ten sposób zmieniają się treści, inicjatywy i postacie.

Czesław Maćkowiak „Fotografie”

Tworzymy, pracujemy, więc wydaje się, że to, co robimy, jest ważne. Po wernisażu zdjęcia wędrują jednak do 
szuflady, po dwóch miesiącach niewielu o nich nie pamięta, a po trzech latach trudno sobie przypomnieć, że wy-
stawa miała w ogóle miejsce. Dlatego zdecydowaliśmy się sukcesywnie realizować dokument w postaci katalogu 
informującego o tym, jakie aktywności fotograficzne podejmowane są na terenie naszego województwa. Ich ostoją 
są ośrodki kultury i biblioteki dysponujące przestrzenią i kompetentną kadrą. Na tym bazujemy. To właśnie domy 
kultury, biblioteki i kluby proponują wydarzenia festiwalowe stanowiące przekrój przez aktualną aktywność foto-
graficzną.

 Festiwal jest rozległy, nie da się uczestniczyć w 96 wydarzeniach w 36 miejscowościach. Wydaje się, że 
publikowany w ramach festiwalu katalog to jedyny sposób komunikacji między odizolowanymi od siebie twórcami 
wystaw i publicznością. Bez niego wystawa ze Środy Wielkopolskiej miałaby małe szanse dotrzeć do odbiorców 
z Gniezna.

Czesław Maćkowiak „Fotografie”, negatyw

Tak. Dzięki katalogowi ślad po wystawie dotrze do nowych miejsc. Katalog jest jednak tylko materialnym bytem, 
ma ograniczony nakład, trafia na półkę i tam zostaje. Natomiast całość informacji okołofestiwalowych funkcjonuje 
w sieci. I to jest ważny kontekst, jeżeli chodzi o upowszechnianie wiedzy o działalności fotograficznej Wielkopo-
lan. Tu, w internecie, odbywa się najważniejsza część naszych działań.

 Katalogowanie ma tę właściwość, że rejestruje wszystko, nie poddaje ocenie. Jednak od porównań nie da się 
uciec, mając do czynienia z tak szerokim zestawieniem. Jakie wartościowe inicjatywy wyłowiłeś w tym roku 
w swoim badaniu wielkopolskiej aktywności fotograficznej?

Sam zaangażowałem się w gnieźnieńską wystawę fotografii Czesława Maćkowiaka, zdjęć sprzed stu lat, przecho-
wywanych dotąd w formie szklanych negatywów i płaskich błon przez jego syna, Henryka. Heniu był fotografem 
w Gnieźnie od wielu lat, ale nigdy wcześniej nie pochwalił się, że ma coś takiego w piwnicy. Festiwal był kataliza-



torem, stanowił impuls do zajęcia się tą kolekcją. Przejrzeliśmy wszystko, wstępnie wybraliśmy 200 negatywów, 
a ostatecznie na wystawie pokazaliśmy około 50 zdjęć – Bogusław Biegowski wykonał odbitki klasyczną techniką, 
na oryginalnych papierach przechowywanych w tej samej piwnicy. Mimo że jakość przeterminowanych materia-
łów nie jest idealna, zdecydowaliśmy się ich użyć, eksponując stare zdjęcia na papierze z epoki.

Wystawa, która odbije się echem, to prezentacja wielkopolskich klubów fotograficznych w konfrontacji z pracami 
absolwentów Uniwersytetu Artystycznego. Prace amatorów zestawione z profesjonalistami. Istotna była rola ku-
ratorów w ułożeniu spójnego zestawu. Tytus Szabelski we współpracy z Mateuszem Kiszką zestawili prace grup 
fotograficznych, a ze strony uniwersyteckiej za koncepcję wystawy odpowiadał Michał Bugalski.

 W Środzie Wielkopolskiej prezentowana jest mała, ale ciekawa ekspozycja o bagnach – enklawie naturalnego 
środowiska w pobliżu miasta, sukcesywnie zawłaszczanej przez człowieka.

Ekspozycja w Kole, prezentująca fotografie Tadeusza Cypriana z okresu I wojny światowej, może okazać się sen-
sacyjna dla badaczy. W latach 70. XX wieku te nieznane szerzej negatywy przekazała Kolskiemu Klubowi Foto-
graficznemu córka Cypriana, Ewa. Od lat 80. leżały w szufladzie i również w związku z festiwalem podjęto wysi-
łek, by tą kolekcję zdigitalizować.

Rozmowę przeprowadzono przy okazji wernisaży festiwalowych w Gnieźnie (18.10.2018).

Program 4. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki oraz katalog w formie cyfrowej dostęp-
ne są na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 Poniżej galeria zdjęć z otwarcia wystawy Andrzeja Wiktora w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. 
Ireneusza Zjeżdżałki. 
Finisaż wystawy i premiera albumu odbyły się 15.10.2018 r. o godz. 16 w Holu Wielkim CK ZAMEK i foyer Te-
atru Animacji w Poznaniu.

Poniżej galeria zdjęć z otwarcia wystaw fotografii w Gnieźnie. 

CZYTAJ TAKŻE: Władysław Nielipiński: Fotografia powinna nas łączyć

CZYTAJ TAKŻE: Moja Wielkopolska 2018: Imigranci, tradycje i codzienność







PATRONAT HONOROWY

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

PATRONAT MEDIALNY

Partnerstwo i współorganizacja
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Biblioteka Publicz-
na Gminy Nowe Miasto nad Wartą; Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. 
Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance; Biblioteka Publiczna im. Heliodora Świę-
cickiego w Śremie; Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna w Gnieźnie; Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach; Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie; 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu; Biblioteka Publiczna w Ksią-
żu Wielkopolskim; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; Centrum Aktywizacji 
Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Pile; Centrum Informacji Turystycznej w 
Środzie Wielkopolskiej; Centrum Kultury „Rondo” w Grodzisku Wielkopolskim; 
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie; Centrum Kultury Zamek w Poznaniu; „Czytel-
nia na Piętrze” I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieź-
nie; Dom Bretanii. Fundacja Poznań Ille-et-Vilaine; Dom Kultury w Trzemesznie; 
Dom Tramwajarza w Poznaniu; Estrada Poznańska; firma Andre Abrasive Ar-
ticles; Fotoma s.c. Maria Sczaniecka Marek Starzak; Fundacja Otwartych Na 
Twórczość; Galeria Kolekcji Wrzesińskiej; Galeria Centrum Kultury i Sztuki Wieża 
Ciśnień w Koninie; Galeria Fotografii pf w Poznaniu; Galeria Miejska Muzeum 
Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach w Środzie Wielkopolskiej; Galeria O!środek 
w Kórniku; Galeria U Jezuitów; Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszcze-
wie; Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu; grupa fotograficzna „Sepia”; Grupa 
Literyczna „Na Krechę”; Jeżyckie Centrum Kultury; Galeria Rozruch w Poznaniu; 
Katedra Fotografii UAP w Poznaniu; Kino Muza w Poznaniu; Klub „Blenda” z 
Krotoszyna; Klub FOTO 50+; Klub „Moment” z Wrześni, Klub Osiedlowy „Krąg” 
Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald ; Kolski Klub Fotograficzny „Fakt” im. prof. 
dr. Tadeusza Cypriana; Koniński Klub Fotograficzny; Kórnicki Ośrodek Kultury w 
Kórniku; Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszy-
nie; Krotoszyński Ośrodek Kultury; Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultu-
ry; Projekt MOMF - Małe Objazdowe Muzeum Fotograficzne; Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie; Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Grochowiaka w Lesznie; Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana 
Michalskiego w Chodzieży; Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu; Miejski 
Dom Kultury w Kole; Miejski Dom Kultury w Wągrowcu; Miejski Ośrodek Kultury 
im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie; Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza 
Korczaka w Chodzieży; Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie; Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu; Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie; 
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni; Muzeum Stanisława 
Staszica w Pile; Muzeum Technik Ceramicznych w Kole; Muzeum Ziemi Średz-
kiej Dwór w Koszutach; Nowotomyski Ośrodek Kultury w Nowym Tomyślu; Okręg 
Wielkopolski Związku Polskich Fotografów Przyrody; Organizacja Turystyczna 
„Szlak Piastowski”; Osiedlowy Dom Kultury „Orbita” w Poznaniu; Osiedlowy 
Dom Kultury „Pod Lipami”; Osiedlowy Dom Kultury „Polan Sto”; Osiedlowy Dom 
Kultury „Słońce” w Poznaniu; Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. A. Serbeńskie-
go w Ostrzeszowie; Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu; Ośro-
dek Kultury w Środzie Wielkopolskiej; Ośrodek Myśli i Działań Fotograficznych 
„Ciemnica”; Pałac Jankowice; PBG Gallery w Skalar Office Center w Poznaniu; 
Photo Art – 101 Adam Polański w Nowym Tomyślu; Pilska Grupa Pasjonatów 
Fotografii „Kadr”; Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
w Pile; Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie; Pracownia Fotografii Arty-
stycznej Paweł i Elizeusz Cieślik; pracownia Józefa Wojciecha Krenza w Koron-
ce; Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, filia w Gnieźnie, Regional-
ne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile; galeria Biały Fortepian w Kole; 
Stowarzyszenie FOTSPOT; Stowarzyszenie Artystyczno- Rehabilitacyjno-Tera-
peutyczne „Promyk” w Dębnicy; Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno- Kul-
turalne „Promyk” w Gnieźnie; Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w 
Pile; Stowarzyszenie Kulturalne „Euro-Art” w Kępnie; Stowarzyszenie Prasy Lo-
kalnej; Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916; Szkoła 
Fotografii„Formaty”; Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy; 
Szkoła Podstawowa w Śnieciskach; Średzkie Towarzystwo Fotograficzne; Śrem-
ska Grupa Fotograficzna; Świetlica Kolektyw Fotograficzny; Ujski Dom Kultury w 
Ujściu; Instytut Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Obornikach; V.A. Gallery Poland w Wysogotowie; Wiel-
kopolski Związek Artystów Plastyków; Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni; 
Wydawnictwo Kropka; Wydawnictwo Miejskie Posnania; CYRYL – Cyfrowe 
Repozytorium Lokalne Poznań; Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego; Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach; 
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski


