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Otwarcie Powiatowej Galerii Ma-

larstwa w Centrum Kultury i Sztuki w 
Koninie, to największe wydarzenie 
kulturalne 2003 roku, które na stałe 
wpisało się w historię powiatu koniń-
skiego.  

 
Pomysł i inicjatywa stworzenia 

Galerii należą do Starostwa Powiato-
wego w Koninie, ale realizacja tego 
przedsięwzięcia była możliwa dzięki 
uprzejmości i szczodrości artystów 
malarzy, uczestniczących w organi-
zowanych na terenie powiatu Plene-
rach Malarskich, z których pierwszy 
odbył się w Ślesinie w 2000 roku i dał 
początek nowej tradycji.  

 
Niezwykłe walory krajobrazu 

Ziemi Konińskiej oraz przychylna 
atmosfera i klimat do twórczej pracy 
sprawiły, że z roku na rok Ślesin od-
wiedza coraz więcej artystów. Z każ-
dym rokiem wzrasta też prestiż Plene-
rów i zainteresowanie sztuką wśród 
lokalnej społeczności. Uczestniczący 
w dotychczasowych spotkaniach arty-
ści w dużym stopniu przyczynili się 
do zmiany wizerunku powiatu koniń-
skiego, kojarzonego do niedawna  
z przemysłowymi bryłami elektrowni  
i ogromnymi wyrobiskami węgla bru-
natnego.  

 
Ich dzieła oddają prawdziwe 

piękno Ziemi Konińskiej i są najlep-
szym świadectwem przemian, jakie  
w ciągu ostatnich lat nastąpiły w jej 
krajobrazie. 

 

 

 
Uroczy, malowniczy region inspi-

rująco oddziaływuje na goszczących 
tu Pejzażystów, których od początku 
motywuje i wspiera Komisarz Arty-
styczny Plenerów, Jerzy Gnatowski. 

 
Od 4 lat, efekty ich pracy można 

podziwiać na cyklicznie organizowa-
nych wernisażach poplenerowych,  
a od 30 maja 2003 roku w Powiatowej 
Galerii Malarstwa mieszczącej się  
w Centrum Kultury i Sztuki w Koni-
nie. 

 
Stałą ekspozycję dostępną dla 

zwiedzających tworzy 38 wspaniałych 
obrazów przekazanych Starostwu 
przez ich autorów w formie darowi-
zny. Dzięki temu, Galeria może po-
szczycić się płótnami:  
• Andrzeja Kołodziejka,  
• Michała Candera,  
• Krzysztofa Jana Candera,  
• Stanisława Mazuśa,  
• Andrzeja Kacperka,  
• Jerzego Gnatowskiego,  
• Franciszka Czempika,  
• Michała Smółki,  
• Ludmiły Szczepkowskiej,  
• Jana Wołka,  
• Mariana Danielewicza,  
• Ryszarda Rogali,  
• Andrzeja Jałowińskiego,  
• Doroty Adamiec – Falkowskiej, 
•  Tomasaz Bachanka,  
• Jana Grabskiego,  
• Cecylii Szerszeń,  
• Danuty Drzewieckiej,  
• Anny Szymanek. 

 
Z prawdziwą przyjemnością Ga-

lerię odwiedzają nie tylko znawcy 
sztuki, ale i miłośnicy przyrody oraz 
kultury ludowej. Ogromne zaintere-
sowanie ekspozycją, to zasługa kunsz-
tu i talentu autorów prezentowanych 
prac oraz szczególnej wrażliwości,  
z jaką przedstawione zostały na płót-
nach zakątki naszego powiatu. Zielone 
pagórki, kwitnące łąki, złocące się 
łany zbóż, toń jezior otulonych szu-
miącymi lasami i stateczki pływające 
po spokojnej tafli wody, stare pokryte 
słomą chaty, a wszystko to tonące we 
wszechobecnym słońcu, dostarczają-
cym o każdej porze dnia niezwykłej 
gry „światła i cienia”. 

 

O atrakcjach, jakie oferuje Ziemia 
Konińska przekona się każdy, kto 
wybierze się w te strony w celach 
turystyczno – rekreacyjnych. Jednak 
wizyta w Powiatowej Galerii Malar-
stwa, nie tylko wzbogaci nasze spoj-
rzenie na jej piękno, ale stanie się 
prawdziwą ucztą kulturalną.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


