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Artysta z ciechociƒskim rodowodem

Przypomnijmy, Stanis∏aw Noakowski (1867-1928),
który patronuje  placówce by∏ architektem, malarzem.
 Tworzy∏ rysunki na temat architektury polskiej i obcej
wszystkich epok i stylów, a tak˝e projekty nowoczesne.
Jest twórcà tak zwanej fantazji architektonicznej, czyli
rysowa∏ budowle, które mog∏y istnieç w okreÊlonej
epoce. Prof. Wies∏aw Dembski, prezentujàc swoje pra-
ce w nieszawskim muzeum, obok rysunków samego
mistrza, pragnie w ten sposób z∏o˝yç ho∏d Chopinowi
architektury, jak nazwano Stanis∏awa Noakowskiego.

Prof. Wies∏aw Dembski jest znanym artystà grafi-
kiem, zwiàzanym z Ciechocinkiem od urodzenia. Jego
specjalnoÊcià jest mezzotinta. Przez wiele lat zwiàzany
by∏ z gdaƒskà PWSSP. Do 2002 r. kierowa∏ na gdaƒskiej
uczelni Pracownià Grafiki Warsztatowej. Wies∏aw Demb-
ski bra∏ udzia∏ w ponad 200 wystawach zbiorowych
malarstwa i grafiki artystycznej. Zorganizowa∏ 58 wystaw
indywidualnych malarstwa, grafiki i rysunku. Otrzy-
ma∏ w kraju i za granicà ponad 50 nagród i wyró˝nieƒ,
w tym Z∏oty i Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi. W 1984 r. za∏o-
˝y∏ Mi´dzynarodowy Klub „Mezzotinta”, zostajàc je-
go pierwszym prezesem i komisarzem wielu wystaw
mi´dzynarodowych. Po powrocie do Ciechocinka
za∏o˝y∏ prywatnà fundacj´, której dzia∏alnoÊç skupia
si´ m. in. na zapraszaniu do galerii autorskiej artystów
malarzy i grafików, którzy korzystajà corocznie z pra-
cowni przystosowanej do dzia∏aƒ twórczych oraz od-
poczynku. Na wystaw´  nieszawskà zorganizowanà

z okazji 80. rocznicy urodzin artysty sk∏adajà si´ jego
rysunki tuszem, piórkiem i o∏ówkiem. WÊród wielu
bardzo ciekawych prac znalaz∏ si´ tak˝e rysunek tema-
tycznie zwiàzany z Nieszawà, z Wis∏à w tle i z charakte-
rystycznym, je˝eli chodzi o nadwiÊlaƒski nieszawski
krajobraz promem. Praca  zosta∏a zatytu∏owana: „Nie-
szawa - Jesieƒ nad Wis∏à, 2012”. Wystawa w nieszawskiej
placówce jest drugà, po ciechociƒskiej, na której zosta∏
pokazany ów rysunek. Jednà z wielu zalet rysowa-
nia jest szybkie wykonanie i uzyskanie ogólnej atmo-
sfery, którà mo˝na przekazaç oglàdajàcym odbior-
com. Cykl, w którym inspiracjà by∏a moja fascynacja
architekturà zdarzeƒ zosta∏ wykonany w tradycyjnych
technikach rysunkowych. B´dzie dodatkowym uzupe∏-
nieniem do mojego albumu przedstawiajàcego do-
tychczasowe dzia∏ania artystyczne i wystawiennicze.
Sàdz´, ˝e przybli˝y oglàdajàcym moje obecne zainte-
resowanie twórcze w dziedzinie rysunku artystycznego
- podkreÊli∏ Wies∏aw Dembski. W tegorocznym werni-
sa˝u w Nieszawie uczestniczy∏ równie˝  Rafa∏ Dembski,
syn profesora wraz z ̋ onà Gra˝ynà. By∏a te˝, jak zawsze,
Danuta Dembska, muza i ma∏˝onka artysty. Wystawa
w Muzeum Stanis∏awa Noakowskiego potrwa do 3 lis-
topada 2013 r.

       tekst i foto Wanda Wasicka

7 wrzeÊnia 2013 r. w Muzeum Stanis∏awa Noakowskiego w Nieszawie zosta∏a otwarta wystawa
pt. „Wies∏aw Dembski - rysunki. Architektura zdarzeƒ”. Jest to ju˝ kolejna  ekspozycja ciechociƒskiego
artysty plastyka w nieszawskiej placówce. W 2011 roku, równie˝ we wrzeÊniu zosta∏y pokazane
mezzotinty Wies∏awa Dembskiego, który jest jednym z najwybitniejszych polskich grafików,
a w ubieg∏ym roku w tym samym muzeum zosta∏a  udost´pniona  wystawa zatytu∏owana „Wies∏aw
Dembski - fotografie form przestrzennych z Ogrodu Eden Art".
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Podczas wernisa˝u, od lewej: El˝bieta Ulaszewska i El˝bieta
Korubska

OG¸OSZENIE
Burmistrz Miasta Ciechocinka,

dzia∏ajàc w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),

informuje, ˝e na tablicy og∏oszeƒ
w siedzibie Urz´du Miasta Ciechocinek
przy ul. Kopernika 19 oraz na stronie

internetowej www.ciechocinek.bipst.pl
zosta∏ wywieszony wykazy dotyczàcy

nieruchomoÊci stanowiàcych
w∏asnoÊç Gminy Ciechocinek,
przeznaczonych do sprzeda˝y.


