
I ZNÓW COÂ NOWEGO “POD DACHEM NIEBA”

Sobotnie popo∏udnie, 11 grudnia br. Na dworze
d˝d˝ysto i mgliÊcie. Wilgoç wczesnego zmierzchu
zniech´ca do wychylania nosa z cieplutkich pomiesz-
czeƒ, a jednak... stali bywalcy Galerii „Pod Dachem
Nieba” nie przestraszyli si´ póênojesiennej s∏oty i jak
zwykle niezawodni przybyli do swej „Âwiàtyni Sztuki”,
by po raz kolejny uczestniczyç w wa˝nym wydarzeniu
kulturalnym kujawskiego uzdrowiska. Oto ch∏onni
kontaktu ze Sztukà przez du˝e „S” mieszkaƒcy i
kuracjusze naszego miasta stali si´ Êwiadkami
podnios∏ej chwili: wiceprezes Towarzystwa Przyjació∏
Ciechocinka - Marian Gawinecki i kurator wystawy -
El˝bieta Pietrzykowska otworzyli wystaw´ prac
pochodzàcego i ponownie osiad∏ego w Ciechocinku
artysty malarza - prof. Wies∏awa Dembskiego. Oczom
zebranych ukaza∏ si´ „Pami´tnik grafikà pisany”. I
faktycznie, jak wspomina sam autor prac, który by∏
obecny podczas otwarcia, jego grafika rejestruje
wszystkie wa˝ne chwile w ˝yciu artysty: i te bardzo
osobiste, i te zwiàzane z historià naszego narodu.
Dzie∏a przemawiajà do nas tematykà, formà i nastrojem,
zachwycajà technikà i mistrzostwem wykonania.

Wies∏aw Dembski urodzi∏ si´ w 1933 roku w Ciechocinku. Tu sp´dzi∏ dzieciƒstwo
i czas wojny. Studia artystyczne odby∏ w Liceum Sztuk Plastycznych w Or∏owie i na
Wydziale Malarstwa Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Sztuk Plastycznych w Gdaƒsku u
prof. Krystyny ¸ady - Studnickiej i prof. Jana Cybisa. Studiowa∏ te˝ malarstwo Êcienne
u prof. Jacka ˚u∏awskiego i grafik´ artystycznà u prof. Zygmunta Karolaka. Dyplom
ukoƒczenia PWSSP z malarstwa uzyska∏ w 1958 roku. Nominacj´ profesorskà w
Akademii Sztuk Pi´knych w Gdaƒsku otrzyma∏ w 1996 roku. Bra∏ udzia∏ w ponad
200 wystawach zbiorowych malarstwa i grafiki. Zorganizowa∏ 51 wystaw indywidu-
alnych. Otrzyma∏ ponad 30 nagród i wyró˝nieƒ w kraju i zagranicà. W 1984 roku
za∏o˝y∏ Mi´dzynarodowy Klub „Mezzotinta”. Prace Wies∏awa Dembskiego znajdujà
si´ w bibliotekach i muzeach w kraju i zagranicà. Obecnie artysta ponownie zamieszka∏
w Ciechocinku, gdzie za∏o˝y∏ galeri´ autorskà malarstwa i grafiki.
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Wystawa by∏a czynna do 10 stycznia 2005 roku.


