
100 wydarzeń Galerii Filar Sztuki 

2001-2022 
 

2001 

1. kwiecień – „Strażnik Błękitnej Nadziei" Władysława Hasiora – wystawa  przedmiotu 

obrazopodobnego 

2. 14 maja – spotkanie z poetą Ryszardem Sobieszczańskim 

3. czerwiec – „Jak świat światem" – obrazy Andrzeja Szadkowskiego 

 

2002 

4. marzec-kwiecień – Katarzyna Smeja-Skulimowska – „Malowane temperą” 

5. maj-wrzesień – malarstwo artystów elbląskich – z kolekcji Centrum Sztuki  Galerii EL 

6. listopad-grudzień – „Niepodległa w obiektywie Piotra Kajmera" – wystawa fotografii, 

prezentacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989-1999 

7. 21 listopada – spotkanie z poetą Stefanem Jażdżewskim 

 

2003 

8. marzec-kwiecień – Jerzy Domino – grafika-drzeworyt  

9. 15 maja - wieczór autorski Jarosława Grabarczyka pt. "Dziesięć lat różnymi językami"  

10. maj-czerwiec – Grzegorz Pielech – ikony 

11. grudzień-styczeń 2004 – wystawa świąteczna prac uczestników Warsztatu Terapii Zaję-

ciowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu 

 

2004 

12. kwiecień – modele samolotów Dariusza Bezdziela, Jana Mazurka, Zbigniewa Wydymusa, 

zespołu modelarzy pod kierunkiem Romana Zdanowicza (Klub Wolontariuszy MDK w 

Elblągu) oraz żaglowiec studencki „ISKRA" Krzysztofa Nadolnego – mistrza Polski 2002 

13. maj – grafika komputerowa „II konkurs graficzny PWSZ w Elblągu 2004" (sekcja Future 3d 

Koła Naukowego Informatyki) z udziałem Natalii Grabowskiej, Patrycjusza Konkola, Jacka 

Polaka, Bartłomieja Przybylskiego, Krzysztofa Romanowskiego, Karola Stankiewi-cza, 

Artura Waszkiewicza, Wojciecha Wojtkowskiego 

14. 21 maja – spotkanie z poetą Andrew Fincham, laureatem IV Światowego  Dnia Poezji 

15. grudzień-styczeń 2005 – „Pan ich posłał do Ameryki Łacińskiej" – wystawa  poświęcona 

pracy misyjnej Księży Werbistów 

 

2005 

16. marzec-kwiecień – pastele Marka Wawryna „…z życia ptaków" 

17. czerwiec – wystawa fotografii „Sprawiedliwy handel" oraz spotkanie z Wojciechem Ziębą 

współzałożycielem Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu  „Trzeci Świat i My" 

18. listopad-grudzień – wydawnictwa poświęcone Janowi Pawłowi II – ze zbiorów Misyjnego 

Seminarium Duchownego w Pieniężnie 

 

2006 

19. styczeń-luty –„Ludzie z kraju Terenga" – wystawa fotografii Iwony Ndiaye oraz spotkanie z 

dr. Barą Ndiaye i kulturą Senegalu 

20. 30 marca – „Świat jednego wiersza" (Edward Stachura „Missa Pagana. Prefacja") – 

spotkanie z dr. Feliksem Tomaszewskim 

21. marzec-kwiecień – „Na przestrzeni czasu" – malarstwo Edyty Paluszyńskiej 

22. październik-listopad – pastele Kazimierza Perlińskiego 

23. 23 listopada – „Świat poezji" - spotkanie z poetą Ryszardem Sobieszczańskim i 

literaturoznawcą dr. Feliksem Tomaszewskim 



24. grudzień-styczeń 2007 – „Kowalstwo moje hobby" – wystawa prac  Józefa Mielcarskiego  

 

2007 

25. luty-marzec – „Człowiek i materia" Paweł Nieczuja-Ostrowski – obrazy 

26. kwiecień-maj – „Kształt i barwa" ceramika i batik uczestników Pracowni Ceramiki oraz 

Pracowni Rysunku i Malarstwa przy Centrum Kultury i Współpracy  Międzynarodowej 

ŚWIATOWID 

27. 25 kwietnia – spotkanie z Jackiem Dehnelem i teoretykiem literatury dr. hab. Jerzym 

Szyłakiem 

28. listopad – wystawa poświęcona 89-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 

fotografie i wydawnictwa z okresu 20-lecia międzywojennego, odznaczenia, ordery i biała 

broń z kolekcji Sławibóra Bronickiego oraz Zbigniewa Zajchowskiego, replika ubioru 

Józefa Piłsudskiego, eksponaty ze zbiorów 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej 

 

2008 

29. 15 stycznia – „odlatują poeci, ich myśli pozostają i będą mieszkać w słowach jak ptaki w 

gniazdach" – spotkanie z poetą Stefanem Jażdżewskim 

30. marzec-kwiecień – malarstwo Katarzyny Smeji-Skulimowskiej 

31. 28 maja – „Biografia, geografia – metafizyka. Michała Głowińskiego małe pisanie" – 

spotkanie z dr. hab. Feliksem Tomaszewskim 

32. czerwiec-październik – „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w fotografii" – wystawa 

jubileuszowa 

33. 27 listopada – „Gdzie tataraki, gdzie jerzyki..." – wieczór autorski Stanisława 

Modrzewskiego 

34. listopad-styczeń 2009 – wystawa plakatu i ilustracji Andrzeja Szadkowskiego 

 

2009 

35. 15 stycznia – „Co robi bibliotekarz?" – lekcja biblioteczna i spotkanie dzieci z pisarzem, 

autorem „Baśni o małej Hani, dużej żabie i tajemniczym skarbie" – Stanisławem 

Modrzewskim 

36. luty-marzec – „Malarstwo moje hobby" – wystawa obrazów Lucyny Modrzyńskiej 

37. maj-czerwiec – „Spotkania z arteterapią" – wystawa prac plastycznych uczniów Wydziału 

Terapii Zajęciowej Szkoły Policealnej "MEDYK" w Elblągu 

 

2012 

38. 23 lutego-23 kwietnia - Grafika komputerowa (dwu- i trójwymiarowa) - prace studentów 

Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu - członków Koła Naukowego FUTU-

RE3D 

39. 21 maja-5 lipca - wystawa pasteli Agaty Szydłowskiej 

40. 9 października-20 listopada - wystawa Ireny Bykowskiej „Chwila okiem pstrykacza" 

41. 14 grudnia-6 lutego 2013 r. - wystawa „Świętości i inne" 

 

2013 

42. 19 marca - „ARTkomunikacja" - wystawa prac plastyczno-technicznych zorganizowana 

przez studentów II i III roku Pedagogiki pod kierunkiem pani Barbary Szmyt 

43. 15 maja – „Obrazy zebrane" Gabrieli Badurek 

44. 11 października – „Azja Centralna - etniczność i krajobraz w obiektywie" - fotografie 

Przemysława Chwały 

 

2014 

45. 10 lutego – „Widzenie" - wystawa prac studentek III roku pedagogiki PWSZ w Elblągu  



46. 5 kwietnia – „Z wiosennego koszyka" - wystawa rękodzieła Moniki Kaszubskiej-

Grajkowskiej 

47. 7 maja - „Mali-Wielcy Bohaterowie Demokracji” - wystawa zorganizowanej przez 

uczestników warsztatów fotograficznych Stowarzyszenia Elbląg Europa w ramach projektu 

Europe of all Citizens 

48. 30 maja – „Inspiracje lotnicze" - wystawa fotografii Edwarda Jaremczuka 

49. 13 października - "Plakat studencki" - wystawa plakatów wykonanych przez studentów 

Instytutu Pedagogiczno-Językowego w czasie warsztatów technicznych prowadzonych 

przez Zbigniewa Babińskiego w roku akademickim 2013/2014 

50. 28-30 października – „Kazimierz Szpotański i jego dzieło" - wystawa fotografii poświęcona 

Kazimierzowi T. Szpotańskiemu pionierowi polskiego przemysłu elektrotechnicznego 

51. 27 listopada – „BoSa" - spotkanie autorskie Bogumiły Salmonowicz 

 

2015 

52. 15 stycznia-13 lutego – wystawa „Jerzy Domino Grafiki" 

53. 2 marca-3 kwietnia – wystawa grafik Jolanty Babicz 

54. 16 kwietnia-5 maja – „Elbląg rysowany i malowany" wystawa prac młodzieżowej pracowni 

plastycznej MDK w Elblągu prowadzonej przez panią Katarzynę Smeję-Skulimowską 

55. 12-25 maja - wystawa plakatu towarzysząca X Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej 

pt. „Starość - błogosławieństwo czy przekleństwo?" Inspiracje Jana Pawła II dla 

współczesności 

56. lipiec-wrzesień – wystawa Wojciecha A. Bańskiego „MALARSTWO" 

57. październik-listopad – „W świecie ciszy" - wystawa rysunków entomologa Waleriana 

Straszewicza 

58. 4 grudnia-20 stycznia 2016 – „Cielesności" - wystawa Karoliny Kardas 

 

2016 

59. 1-30 kwietnia – „Młodość" wystawa plakatów wykonanych przez studentów IPJ 

60. maj-czerwiec – „ObiektywNIE zawodowo" wystawa fotografii 

61. 6 października-3 listopada - wystawa linorytu i ilustracji - Agata Żurańska  i Natalia 

Owczarek 

62. 10-30 listopada - wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Konkursu na Plakat 

„Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz” - spotkanie ze 

Zbigniewem Babińskim, zdobywcą głównej nagrody 

63. 4 grudnia - 10 stycznia 2017 – „Trody" wystawa prac Romy Klinkosz 

64. 13 grudnia – „ABRAZJE" - wieczór autorski Bogumiły Salmonowicz 

 

2017 

65. 18 stycznia-20 lutego – „Fotografia i poezja" - wystawa prac Wiesława Leszczyńskiego 

66. 7 marca-5 kwietnia – „I see colors everywhere / Kolory są wszędzie"- malarstwo Mariny 

Norkin 

67. 21 marca - Arco van Ieperen - wieczór poetycki 

68. 27 kwietnia - Erasmus - plakat studencki - wystawa pokonkursowa 

69. 18 maja-30 czerwca – „kopane w tramwaju" - wystawa malarstwa Sylwii Figat 

70. 22 czerwca – „Pocałunki losu" - wieczór poetycki Mirosławy Maciejczak 

71. 17 października-10 listopada – „Zamknięty rozdział" - malarstwo i rysunek Oskara Sęka 

72. 22 listopada-5 stycznia 2018 – „Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro 2016" w 

fotografii Roberta Szaja 

 

2018 

73. 16 stycznia – „Femoglobina” - wieczór autorski Bogumiły Salmonowicz 

74. 22 stycznia-28 lutego - wystawa malarstwa Wojciecha A. Bańskiego „5/5" 



75. 8 marca-10 kwietnia - wystawa malarstwa Małgorzaty Kaczmarek „Życie - cztery pory 

roku" 

76. 19 kwietnia-15 maja – „Grafika studencka" - wystawa prac studentów III roku GiM IIS 

77. 24 maja-30 czerwca - "Portrety" - wystawa grafiki studentów IPJ 

78. 11 października-16 listopada – „...Ale jestem...” - wystawa malarstwa i grafiki Elżbiety 

Wnęk-Cieszkowskiej 

79. 11 listopada - wystawa „Plakat jako oręż w obronie Niepodległości" z kolekcji Sławibóra 

Bronickiego 

 

2019 

80. 17 stycznia-28 lutego – „Czarno na białym" malarstwo Oskara Sęka 

81. 13 marca-20 kwietnia - wystawa plakatów „Zaszaleć czy oszaleć?”- prezentacja pracy 

magisterskiej Marty Tyszkowskiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie - Wydział Grafiki Pracownia Projektowania Plakatu 

82. 8 maja – „Ciekawa książka w Bibliotece PWSZ w Elblągu" - wystawa z okazji Dnia 

Bibliotekarza i Bibliotek, konkurs na plakat 

83. 21 maja-30czerwca – „Nigdy nie jest za późno" - wystawa malarstwa Małgorzaty Hull 

84. 17 października-29 listopada – „Digital painting by Justyna Kozłowicz" - wystawa grafiki 

komputerowej Justyny Kozłowicz 

85. 11 grudnia-10 stycznia 2020 – „Wzmocnienie pozytywne" - wystawa prac Wiolety 

Wojtkiewicz 

 

2020 

86. 10 lutego-10 marca – „Znaki” – wystawa prac Zbigniewa Babińskiego 

87. 8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – konkurs na plakat  

88. 5 marca - spotkanie z Rafałem Bilickim - wolontariat w Chile  

89. grudzień - wystawa pokonkursowa z okazji Dnia Bibliotekarza 2020 – on-line  

 

2021 

90. 8 maja - "PRZYWOŁANIE - 20 lat działalności Galerii Filar Sztuki" - z kolekcji galerii 

91. 21 maja - spotkanie literackie z Pisarką z Powiśla - Sylwią Kubik - film 

92. 30 września - "Zabawy graficzne humanistów" - wystawa plakatów stworzonych przez 

studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego na zajęciach z grafiki pod kierunkiem 

Zbigniewa Babińskiego 

93. 10 grudnia - "Relacje życia" - Małgorzata Kaczmarek - malarstwo 

94. 14 grudnia - "Między nami czerwienieją chwile" - Bogumiła Salmonowicz - spotkanie z 

poetką  

 

2022 

95. 14 lutego - "Czarna kreska - kolorowa plama" - Sandra Stypuła -  prace studentki drugiego 

roku Ekonomiki Menadżerskiej w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu 

96. 6 kwietnia - "Nasze emocje" - malarstwo - wystawa prac, uczestniczek sekcji malarskiej 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu 

97. 27 kwietnia - spotkanie z Marcinem Janickim (Vincent Van) - podróżnikiem i youtuberem, 

studentem Instytutu Ekonomicznego ANS w Elblągu 

98. 25 maja  - spotkanie autorskie z pisarką Sylwią Kubik - seria żuławska  

99. 30 maja - 30 czerwca - "Florum motus" wystawa malarstwa Magdaleny Synak-

Lasmanowicz  

100. 10 października - 18 listopada – „Sztuka w architekturze” Marcin Owczarek - 

student architektury – wystawa projektów architektonicznych, urbanistycznych i 

designerskich – 100. wydarzenie Galerii Filar Sztuki  

 


