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10/12/2008 
Wernisaż wystawy pt.: "Arsenał 20 lat po..." 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lat po wydarzeniu artystycznym jakim był głośny „Arsenał’88”, wystawę „Arsenał 20 lat po…” 
przygotowali ci sami kuratorzy: Leszek Jampolski i Jarosław Daszkiewicz. Zaprezentowano prace 
laureatów „Arsenału’88": Leszka Żegalskiego, Jerzego Kopcia, prof. Zdzisława Nitki, Anny Ziai, prof. 
Jacka Rykały, Doroty Brodowskiej, prof. Janusza Akermanna, Aleksandra Roszkowskiego i Anny 
Tokarczyk-Szmit.  

Wystawa czynna do 13 stycznia 2009.  
 

 

http://www.olimpijski.pl/pl/pages/news/2210


19/11/2008 
Wernisaż wystawy pt.: „Przeszłość i teraźniejszość" 

Galeria Zapiecek na wystawie "Przeszłość i Teraźniejszość" w części Przeszłość prezentuje 
prace wybitnych artystów należących do klasyki malarstwa:  Stefana Gierowskiego, Rajmunda 
Ziemskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Magdaleny Więcek, Henryka Musiałowicza, Bronisława 
Kierzkowskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Teresy Panasiuk. Wśród prac  młodszej generacji były 
prace: Jacka Rykały, Stasysa Eidrigeviciusa, Stanisława Baja, Andrzeja Biernackiego, Piotra Turka, Pauli 
Jaszczyk, Anity Graboś, Julii Junoszy-Szaniawskiej.  

Wystawa czynna do 7 grudnia 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olimpijski.pl/pl/pages/news/2156
http://www.olimpijski.pl/pl/pages/gallery/81


4/11/2008 
Wernisaż wystawy pt. "Stypendyści" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Autorami prac są: Iza Staręga - malarstwo, Mariusz Maciejewski - rzeźba, Jan Życzkowski - fotografia, 
siostry Borowe - film. Wystawa pod patronatem honorowym Adama Struzika - Marszałka 
Województwa Mazowieckiego zorganizowana została przez Fundację Wspierania Poszukiwań 
Twórczych Faktoria Artystyczna oraz Polski Komitet Olimpijski. 

 

Wystawa w Galerii Sztuki (-1) odwołuje się do różnorodności. Zderzają się tu  dwie postawy 
artystyczne - pierwsza, skierowana ku klasycznym formom wypowiedzi, druga zwrócona ku panującej 
modzie. Malarstwo Izy Staręgi, operujące klasycznymi środkami wyrazu to narracja, która sama  
w sobie niczego konkretnego nie opowiada. Fotografie Jana Żyszkowskiego tworzą cykl poświęcony 
zabytkom techniki Wrocławia i Dolnego Śląska.  Projekty Mariusza Maciejewskiego to zmiana w 
klasycznym rozumieniu idei rzeźby jako obiektu do podziwiania czy składania hołdu. Siostry Borowe  
bawi ludzka tendencja do ciągłego porównywania, zgodnym chórem twierdzą, że są ponad tym, 
śmieją się z tego, żonglując modelami starszeństwai młodszeństwa jak Gombrowiczowskimi gębami, 
od których tak naprawdę nie sposób się uwolnić.  

 
 

Wystawa czynna do 15 listopada 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olimpijski.pl/pl/pages/news/2126
http://www.olimpijski.pl/pl/pages/gallery/80


16/10/2008 
Wernisaż wystawy „Bienias - rękopisy na papierze z jedwabiu" 

 

Studia na Wydziale Malarstwa w krakowskiej ASP 
(1978-1983). Dyplom z wyróżnieniem  
w pracowni prof. Juliusza Joniaka (1983).  
Prezentowana grafika Grzegorza Bieniasa, została 
wykonana na unikatowym papierze wymyślonym, 
opracowanym i opatentowanym przez dr Annę 
Dorotę Potocką.  

Wystawa czynna do 30 października 2008. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem zdjęć jest Krzysztof Osman - absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 25 lat 
związany ze sportem jako lekarz Przychodni Sportowo-Lekarskiej CWKS "LEGIA", lekarz kadry 
narodowej Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, a ostatnio również Centralnego Ośrodka 
Medycyny Sportowej. Członek polskiego zespołu medycznego akredytowanego na Igrzyskach 
Olimpijskich w Pekinie. Zdjęcia są zapisem emocji związanych z Igrzyskami. Tytuł wystawy nawiązuje 
do uniwersalnych wartości łączących sztukę i sport. Na wystawie zaprezentowano fotografie 
wykonane podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.  Wystawa czynna do 30 grudnia 2009. 

 

 

 

 

http://www.olimpijski.pl/pl/pages/news/209


 

11/09/2008 
 Wernisaż wystawy fotograficznej "Pekin 2008" prezentującej prace polskich 
fotoreporterów akredytowanych przy Igrzyskach XXIX Olimpiady w Pekinie /foyer/ 

 

      
fot. Maciej Śmiarowski                                                      fot. Jacek Kostrzewski 

Zaprezentowano 45 prac  fotoreporterów akredytowanych na Igrzyskach Olimpijskich  
w Pekinie, takich jak: Adam Nurkiewicz, Kuba Atys, Bartłomiej Bobkowski, Piotr Nowak, Szymon 
Sikora, Dariusz Urbanowicz, Aleksander Domański. 

 
Wystawa czynna do 30 października 2008.  
 
 

11/09/2008 
Wernisaż wystawy fotograficznej przygotowanej wspólnie z Ambasadą Chińskiej Republiki 
Ludowej w Polsce pt "Jeden świat, jedno marzenie"  -  wystawa na zewnątrz Centrum 
Olimpijskiego                   
 
 

Na wystawie 
zaprezentowano 
fotografie dokumentujące 
przygotowania Chin do 
Igrzysk Olimpijskich. 

Wystawa czynna do  
14 października 2008. 

 

 

 

 

http://www.olimpijski.pl/pl/pages/news/2039
http://www.olimpijski.pl/pl/pages/news/2039
http://www.olimpijski.pl/pl/pages/news/2039
http://www.olimpijski.pl/pl/pages/news/2039


25/07/2008 
Wernisaż wystawy fotograficznej „Irena Szewińska w fotografii Janusza 
Szewińskiego i Leszka Fidusiewicza" 

 

Wystawa jest  wspaniałą fotograficzną 
opowieścią o naszej najwybitniejszej 
sportsmence, o jej dzieciństwie, latach 
młodzieńczych, o trudzie treningu,  
o wielkiej radości ze zwycięstw, ze 
zdobycia 7 medali olimpijskich,  
z rekordów Polski, Europy i świata. A także 
o Jej znaczącej pozycji „za metą"  
i o działalności w ruchu sportowym  
w Polsce i na arenie międzynarodowej,  
w Polskim i Międzynarodowym Komitecie 
Olimpijskim, o Jej życiu w gronie 
rodzinnym, wśród przyjaciół i wielkich 
tego świata. 

Na kilkuset fotografiach możemy podziwiać nie tylko pasmo sukcesów Ireny Szewińskiej, ale również 
Jej koleżanek i kolegów ze wspaniałej polskiej drużyny lekkoatletycznej. 
 O fotografiach Leszka Fidusiewicza i Janusza Szewińskiego  celnie napisał w katalogu do wystawy 
Andrzej Person – „niezwyczajne zdjęcia  
z nadzwyczajnej kariery, tej w biegu najszybszej 
na świecie”. 

  

Wystawa czynna do 10 września  2008.  
 
 

 

 

01/07/2008 
Wernisaż wystawy prac studentów Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, uczestników pleneru zorganizowanego w listopadzie 2007 r. w Dłużewie  

Współorganizator: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Wystawa czynna do 14 lipca 2008.  

http://www.olimpijski.pl/pl/pages/news/405
http://www.olimpijski.pl/pl/pages/news/405
http://www.olimpijski.pl/pl/pages/gallery/21


16/06/2008 
Wystawa prac rysunkowych przedszkolaków "Pekin 2008" – foyer Centrum Olimpijskiego 
 

Wystawa czynna do 30 czerwca 2008.   
 

 

 

 

08/06/2008 
Wernisaż wystawy pokonkursowej pt. „Sportowe znaki”, prezentująca prace grafików oraz 
studentów szkół artystycznych w Chinach – foyer Centrum Olimpijskiego 
Wystawa czynna do 31 lipca 2008.     

 

06/05/2008 
Wernisaż wystawy malarskiej pt. „Anna Ziaja malarstwo 1998-2008”   

 

Studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w pracowniach: prof. Michała Byliny i prof. Jacka 
Sienickiego. Dyplom z wyróżnieniem w 1979 roku. Udział w licznych wystawach zbiorowych  w kraju  
i zagranicą oraz w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych. Prace w zbiorach prywatnych w kraju  
i zagranicą. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach: 1982, 1990/1992. 

 

Wystawa czynna do  01czerwca 2008.   



21/04/2008 
Wernisaż wystawy rysunków - wystawa pokonkursowa pt. ”Olimpiada wyobraźni  
z VISA” 

 

Współorganizator: Message House.  

Wystawa czynna do 30 czerwca 2008. 

 

 

26/03/2008 
Wernisaż wystawy malarskiej Piotra Sokołowskiego „Przygnieceni, wyzwoleni, 
ugrzęźnięci” 

Współorganizator: Galeria Wizytująca 

 

 

Studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, którą porzucił  dla Wydziału Malarstwa na 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom  w pracowni prof. Jana Tarasina (1993). Prace artysty 
znajdują się  w kolekcjach m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Paryżu, Bremie, Zurychu, 
Kopenhadze, Oslo.  Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych.  

Wystawa czynna do 17 kwietnia 2008.  
 



25/02/2008  
Wernisaż wystawy pokonkursowej „Sport i olimpizm” - rzeźba, sztuki graficzne, 
malarstwo /krajowy etap Konkursu MKOl/ 

 
I miejsce w kategorii rzeźba -  Michał Pronobis autor rzeźby pt. „Meta”.  

 

 

Absolwent krakowskiej ASP im. Jana Matejki – 
dyplom pod kierunkiem prof. Bogusza 
Salwińskiego (2007). W 2008 roku za pracę 
dyplomową otrzymał medal Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 

 

 

I miejsce w kategorii malarstwo, grafika, rysunek - Krystyna Jatkiewicz autorka grafiki komputerowej -  
pt. „2008”   

 Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. 
Barbary Szubińskiej (2006). Aneks do dyplomu z Grafiki Komputerowej pod kierunkiem prof. 
Waldemara Szysza ( wyróżnienie). Członek Związki Polskich Artystów Plastyków i Pracowni Tkaniny 
Okręgu Warszawskiego ZPAP. Artystka brała udział w wielu wystawach indywidualnych  
i zbiorowych w kraju i zagranicą, otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Zajmuje się malarstwem, 
grafiką i tkaniną. 

Nagrodzone prace  zostały zgłoszone  przez PKOl do międzynarodowego etapu konkursu „Sport  
i olimpizm”. Wystawa czynna do 15 marca 2008.  

 

 

 

04/02/2008 
Wernisaż wystawy prac plastycznych laureatów Międzynarodowego Otwartego 
Konkursu Plastycznego "Sport w Wyobraźni - Pekin 2008" 

 

Na wystawie zaprezentowano 212 nagrodzonych prac wybranych spośród 5 500 prac z kilkudziesięciu 
krajów świata. Współorganizator Fundacja Młodej Polonii. Wystawa czynna do 22 lutego 2008. 
 

 

 

 

 



 

10/01/2008 
Wernisaż wystawy malarstwa Piotra Naliwajki „Lekki chaos jest" 
Współorganizator Międzynarodowe Stowarzyszenie "Serenissima" 

 

Piotr Naliwajko -  absolwent Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział 

Grafiki  

w Katowicach 1979-1984). Był uczniem 

Macieja Bieniasza i Jerzego Dudy-Gracza. 

W latach 1983-89 wraz z Leszkiem 

Żegalskim i Januszem Szpytem, członek 

nieformalnej grupy artystycznej Tercet 

Nadęty Czyli Całkiem Nowi Dzicy Normalni 

Dadaiści, odwołującej się do tradycji 

prowokacji artystycznej dadaizmu, 

negującej współczesną sztukę 

abstrakcyjną i stosującą prowokacyjne 

wypowiedzi wobec publiczności  

krytyków. Brał udział w wielu wystawach 

w Polsce i zagranicą (m.in. Holandia, 

Niemcy, Francja, USA, były Związek 

Radziecki). Największą kolekcję jego prac 

posiada muzeum w Würzburgu (Niemcy).  

 Wystawa czynna do 02 lutego 2008. 
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