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27 czerwca br. w ciechociƒskiej Galerii „Pod Dachem Nieba”, przy bardzo du˝ym udziale publicznoÊci,
kuracjuszy i mieszkaƒców, zosta∏a otwarta wystawa prac malarskich mieszkaƒca Torunia Jacka Ka-
miƒskiego zatytu∏owana „Toruniomaniak”.

Ekspozycja zosta∏a przygotowana przez El˝biet´
Pietrzykowskà. Wernisa˝ zainaugurowa∏ siódmà edycj´
wydarzenia zatytu∏owanego „¸àczy nas Wis∏a - Âwi´to
Soli” organizowanego przez Towarzystwo Przyjació∏
Ciechocinka. W klimat póênowieczornego spotkania
wprowadzi∏y uczestników wykonywane na przemian,
piosenka i poezja.

Gospodarzami przedsi´wzi´cia byli: E. Pietrzyko-
wska - kurator wystawy i Marian Gawinecki - prezes
TPC. Swojà obecnoÊcià wernisa˝ zaszczycili m.in.: Ali-
cja KapuÊciƒska, dr Zdzis∏aw Zieliƒski, honorowy pre-
zes TPC, prof. Wies∏aw Dembski, prof. Zygmunt Wia-
trowski, radni Rady Miasta Ciechocinka.

Marek Stawiƒski zaprezentowa∏ piosenki Edwarda
Stachury z p∏yty „Ku Polanie” wydanej w 2004 r. przez
Urzàd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim (w 25 ro-
cznic´ Êmierci Steda). Wiersze o Toruniu przedstawi∏a
ni˝ej podpisana. Zabrzmia∏y utwory: Józefa Czecho-

wicza, Ma∏gorzaty Iwanowskiej-Ludwiƒskiej i Tadeu-
sza Âliwiaka.

Âladami Edwarda Stachury dotarliÊmy do grodu
Kopernika. Poeta wiele czasu sp´dza∏ na toruƒskich
bulwarach - podkreÊli∏a E. Pietrzykowska.

 Jestem pierwszy raz na wernisa˝u przyjaciela.
Prawie wszystkie prace wczeÊniej widzia∏em, ale
w tym miejscu odkrywam je na nowo. OÊwietlone
przez dach galerii nabierajà dodatkowych wartoÊci.
Musz´ dodaç tak˝e, i˝ nie spodziewa∏em si´ tak bo-
gatej oprawy artystycznej. Jestem pod ogromnym
wra˝eniem prezentacji utworów, zarówno piosenek,
jak i wierszy - zaznaczy∏ Dariusz Lewandowski.

Najpi´kniejszy mój wernisa˝. To spotkanie, jego
przebieg to moje pierwsze doÊwiadczenie tego typu
w ˝yciu. W Galerii „Pod Dachem Nieba” sp´dzi∏em
cudowny wieczór - wyzna∏ bohater ciechociƒskiego
wydarzenia, w którym uczestniczy∏ wraz z ma∏˝onkà.

Gratulujemy wystawy. Jacek to Êwietny artysta -
 podkreÊlili zgodnie Michalina Dynasiƒska i Marcin
Karasiƒski z Polskiego Wydawnictwa Reklamowego
w Toruniu.

Jacek Kamiƒski i wyst´pujàcy, czyli Marek Stawiƒski
i autorka poni˝szej relacji zostali przez gospodyni´
imprezy uhonorowani toruƒskimi piernikami w formie
naszyjników.

Przypomnijmy, galeria mieÊci si´ w 22. Wojskowym
Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym. Wystawa
b´dzie czynna do koƒca wrzeÊnia br.
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Bohater spotkania i wykonawcy. Od lewej: Marek Stawiƒski, Wanda
Wasicka, Jacek Kamiƒski.


