
SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE
OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ „WIEŻA CIŚNIEŃ”

I PÓŁROCZE  2011 ROKU

Styczeń  2011
Prezentacja rysunków i malarstwa prof. Tadeusza Wolańskiego, składających się na wystawę 
Fragmenty 3. 
               
Luty 2011
Wystawa malarstwa. Grzegorza Ratajczyka, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
„ …zbliżając się do światła”. Ekspozycja zainspirowana światłem i podróżami po Europie 
południowej. 

Marzec 2011 
W OBIEKTYWIE 2010, wystawa 16 edycji otwartego konkursu fotograficznego. Na konkurs 
wpłynęły 251 prac 59 autorów. Spośród zakwalifikowanych 79 prac Jury przyznało dwie nagrody 
drugie, dwie nagrody trzecie i trzy równorzędne wyróżnienia.

Kwiecień 2011 
”a teraz My…” - wystawa nauczycieli Liceum Plastycznego w Kaliszu. Swoje prace 
zaprezentowała grupa artystów –  nauczycieli, m.in. Włodzimierz Ćwir, Waldemar Jamroszczyk, 
Ewa Ratajczyk, Izabella Symanowicz i Marek Szroniak. 

Maj 2011
Wystawa klasyka fotografii polskiej Benedykta Jerzego Dorysa pod patronatem Prezydenta Miasta 
Kalisza. Otwarcie wystawy zbiegło się ze 110. rocznicą urodzin artysty. Pochodzący z Kalisza 
fotograf portretował najsłynniejszym ludzi sceny, literatów, plastyków. Prezentowane zdjęcia 
pochodziły ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Ekspozycja została przygotowana we 
współpracy z Fundacją Dobrej Książki. Wystawa miała dwie odsłony: plenerową pod Ratuszem i 
drugą w OKP „Wieża Ciśnień”

Czerwiec 2011 
Wernisaż wystawy II Salon Kaliski  w ramach obchodów Święta Miasta. Prezentacja prac 35 
artystów związanych z Kaliszem. Pierwsza edycja została zaprezentowana dziesięć lat temu. 
Swoją twórczość plastycy środowiska kaliskiego zaprezentowali w dwóch galeriach.

Wszystkim wystawom towarzyszyło wydawnictwo z kolorowymi reprodukcjami, z 
tekstami wprowadzającymi w problematykę artystyczną ekspozycji.

Wystawy obejrzało ponad dwa tysiące osób odwiedzających galerię i kawiarnię, gdzie 
prezentowaliśmy wystawę prac nagrodzonych w konkursie fotograficznym W OBIEKTYWIE.

W Pracowni Plastycznej prowadziliśmy zajęcia w dwóch grupach wiekowych; 
podstawówki i gimnazja. Średnio z zajęć skorzystało jednorazowo 16 uczestników. Zajęcia 
obejmowały różnorodne techniki, w tym rysunek, malarstwo sztalugowe, na szkle oraz rzeźbę.
  



FINANSE

Sklep zaopatrzenia plastyków oraz dochody z wynajmu pomieszczeń przynoszą stały 
dochód pokrywający koszty utrzymania obiektu i działalności merytorycznej Ośrodka. W 
pierwszym półroczu przychody własne zostały zrealizowane zgodnie z planem.
 Koszty działalności merytorycznej I półrocza są proporcjonalnie minimalnie wyższe w 
stosunku do roku, wynika to z harmonogramu wystaw i druku towarzyszących im katalogów.

Przyznana dotacja przeznaczona została na wizualizację i stelaże (reklama zewnętrzna 
OKP „Wieża Ciśnień” oraz sklepu zaopatrzenia plastyków) a także wymianę sprzętu 
komputerowego oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
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