
 

6 lutego 2012  Kapliczki lubelskie w Warszawie wystawa W. 

Frąckiewicza 

 

KAPLICZKI lubelskie w Warszawie!!! 

 Tego się nie spodziewałem, ale to prawda!! Galeria fotografii kapliczek Waldka 

Frąckiewicza zawitała do Warszawy. Nie spodziewałem się, bo po pierwsze fotografuje 
on głównie kapliczki okolic Lublina, po drugie pokazuje je w specyficzny sposób w 

otwartym plenerze, a na dodatek Waldek chyba nie przepada za tym miejskim zgiełkiem. 
Ale dał się namówić i przyjechał ze swoimi pracami do podziemi Domu Zakonnego Księży 

Michalitów przy ul. Ks. B. Markiewicza 1 na Warszawskim Bemowie, gdzie mieści się 
Galeria Anielska. Poniżej dokładne dane dotyczące tej wystawy.       
 

Wystawa fotografii Waldemara Frąckiewicza w GALERII ANIELSKIEJ  

Wystawa czynna od 6 lutego do 7 marca w godz. 9 - 20 
Warszawa - Bemowo ul. Ks. B. Markiewicza 1  
 
 
 
 
www.anielska.com.pl

http://www.anielska.com.pl/
http://www.anielska.com.pl/


 
Otwarcie w poniedziałek 6 lutego 2012 g.19 z pokazem filmów: 
„Wystawa na wietrze” - Motycz 8 min., „Przesadzanie starego krzyża” Wyryki 4 min., „Pracownia Rzeczy 
Pięknych” - twórcy samoucy 25 min. 
 





 
KAPLICZKI  

to fragment wystawy, która wisiała cztery pory roku pod niebem przy kapliczce w lesie autora. 
Zobaczymy na niej z bliska duchowe akcenty z naszych krajobrazów - dzieła tyleż człowieka, co czasu, 
natury, ... . Wystawie towarzyszy katalog-album oraz w internetowych „Studiach Kulturowo-
Edukacyjnych” artykuł z filmami z majówek: „Kapliczki w żywym dziedzictwie kultury tradycyjnej 
koło Lublina”. 



       
Waldemar Frąckiewicz  

fotografie publikuje od dzieciństwa - na kilkuset wystawach w kraju i za granicą kilkadziesiąt nagród, 
wyróżnień; tysiące zdjęć i sto filmików w Internecie; autorskie albumy: „KROPLE SŁOŃCA – fotografia 
i haiku”, „KAPLICZKI wokół Lublina”. Był najczęściej drukowanym autorem zdjęć w mies. „FOTO”, 
w którym później prowadził dział „oceny” (do 1989). Amator, Artiste Federation Internationale de l'Art 
Photographique, dr psychologii (percepcji) prowadzi zajęcia ze studentami specjalizacji fotograficzno-
filmowej kierunku animator i menedżer kultury UMCS w Lublinie. 
 



                                 

 



  
Przygotowania 
   Swoją droą miałem trochę obaw, jak te jego prace zasymilują się w galeryjnej scenerii, 

ale dzięki ceglanym ścianom i specyficznemu podziemnemu wystrojowi nawet we 
wnętrzu zawieszone na linkach zafoliowane fotografie zaprezentowały się interesująco. 

Na dodatek sam Twórca wpadła na pomysł rozwieszenia ich części na zewnątrz, co w 
naturalny sposób wytyczyło drogę od kościoła do podziemia galerii i od razu 
zainteresowało okolicznych mieszkańców. Poniżej kilka zdjęć z przygotowywania 

wystawy wewnątrz i okalającym teren placu przykościelnym. Praca w obydwu 
przypadkach wielce specyficzna, do tego na zewnątrz temperatura poniżej 10 stopni 

mrozu. 

 







 
Efekt  
 Efekt przerósł nasze oczekiwania. Powiewające na wietrze fotografie od razu 
zaciekawiły przechodniów, zresztą zobaczcie sami. Najpierw widok trasy z 

wywieszonymi pracami na zewnątrz przy kościele i wystrój wewnątrz Galerii.     



 







 
 
 



 
Prace 
  Co przedstawia Waldek w swoich pracach zobaczcie najlepiej sami. Oto próbka na zachętę. 

Pierwsza fotografia, to wejście do jego galerii leśnej. Kapliczka, wiszące fotografie i… ten kubeczek, 
wg zasady ’.. spragnionego napoić..’. Dalej już inne, charakterystyczne motywy jego fotografii: 

uszkodzone odlewy Jezusa za starych krzyży, gipsowe figurki, drewniane świątki, i .. zestawienia 
sytuacyjne do których Waldek ma szczęście i cierpliwość. Choćby ta kapliczka z motocyklistami 
obok, czy wyrwa w krzyżu,  z której ptaszek zrobił sobie chwilową przystań. To tylko tak lekko 

wygląda, czasami jednak trzeba wykazać się wielką cierpliwością, żeby taki motyw powstał lub 
trochę pomóc w jego zaistnieniu.  









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Promotorzy i goście  
   Oczywiście oprócz twórczości Waldka, żeby wystawa zaistniała w Warszawie potrzebni 

byli i inni ludzie. Przede wszystkim Gospodarz Galerii i miłośnik fotografii ks. z zakonu 
Michalitów Mieczysław, który w tym przypadku spełnił też rolę mecenasa sztuki 

prezentowanej przez Waldka. Zresztą fotografią zajmuje się on z powodzeniem od 
dawna, zobaczcie sami.  

   Ks. Mieczysław Kucel CSMA 

Kalendarium 
1984 r. - początek przygody z fotografią 
Wystawy indywidualne: 
1998 r. - Droga do koloru - DEBIUT (Przemyśl) 
1999 r. - Nasza Rodzina (Przemyśl) 
2004 - 2007 r. - wystawy fotografii uzupełnione cytatami 
bł. ks. B. Markiewicza (Warszawa) 
Udział w konkursach i wystawach pokonkursowych: 
2002 r. - Kapliczki i krzyże przydrożne (Kraków) 
2003 r. - Nagrobki i pomniki cmentarne (Kraków) 
Wystawy zbiorowe: 
2004 r. - przegląd dorobku (Kijów) 
2004 r. - poplenerowa (Warszawa) 
2006 r. - przegląd dorobku (Kijów) 
2007 r. - Ukraina w oczach Polaków (Warszawa) 
2007 r. - Spotkanie z Ukrainą (Warszawa) 
2007 r. - Świątynie Kijowa (Warszawa) 
Publikacje: 
• w katalogu wystawy Nagrobki i pomniki cmentarne 
• w czasopismach: Któż jak Bóg, Powściągliwość i Praca, Przekrój 
• folderach reklamowych 

 



 
   Nie można tez zapomnieć o roli Tomka, który poprowadził część wernisażową wystawy. 

Jak widać też miłośnika filmowca i fotografika. 

Tomasz Zygmont 

filmowiec, fotograf, dziennikarz. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) oraz Związku 
Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA). Uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i 
zagranicą. Jego indywidualne projekty to: „współcześni LIRNICY polscy” (2004-2005); „Ten ląd” – w 
ramach projektu czwórki fotografów (2009); „Między niebem a ziemią” (2010); „Ogród Bogarodzicy. 
Fotografie z pielgrzymek na Świętą Górę Atos” (2010/2011). 

 
   No i na koniec szczególne podziękowania gościom, którzy tak licznie przybyli na 
otwarcie wystawy i aktywnie w nim uczestniczyli. Nic dziwnego. Byli wśród nich 
zawodowi i amatorscy fotografowie, animatorzy kultury i zwykli miłośnicy rzeczy 

pięknych. Albowiem wystawa bez akceptacji publiczności mija się de facto z celem.  



 

 
 
 
 
 
 



Filmy 
  Po otwarciu i wstępnym obejrzeniu wystawy pokazane zostały trzy filmy jej autora.  

Pierwszy pt. „Wystawa na wietrze”  przedstawił pokazywane teraz w Warszawie 
fotografie w ich naturalnej scenerii, czyli na działce autora w Motyczu. Bo one 

zafoliowane i na żeglarskich linkach wiszą non stop dzień i noc, i w zimę, i w lecie pośród 
podobnej do rezerwatu, czyli uprawianej w naturalny sposób roślinności tejże działki. 
Jest tu także fragment pokazujący powstawanie stojącej obecnie przy wejściu na działkę 

prywatnej kapliczki Waldka, czyli Jezusa Frasobliwego na słupie. Drugi film pt. 
„Przesadzanie starego krzyża” przedstawiał remont przydrożnego krzyża w Wyrykach. 

Jego posadowienie pod drzewem umożliwiło sfilmowanie całego przedsięwzięcia z góry. 
Takie krzyże gniją przede wszystkim od ziemi. Dlatego często widzi się je w 
nienaturalnych proporcjach, po tzw. „skracaniu”. Tu dolną część krzyża wzmocniono 

bocznymi podporami, dzięki czemu po naprawie pozostał w pierwotnej wielkości i 
proporcjach.   

 
   Trzeci film pt. „Pracownia Rzeczy Pięknych” pokazywał prace kilku artystów 

samouków, znajomych, a nawet przyjaciół Waldka, którzy podobnie jak on 
postrzegają świat. W ich pracach też widoczna jest pewna specyficzna, 

wypływająca z ich jaźni duchowość, stanowiąca dodatkową wartość tworzonych 
dzieł.    

   Jeśli chcecie coś więcej dowiedzieć się o:  
Jarosławie Sekule - rzeźba 

Magdzie Dylewskiej - malarstwo ikon, czy 
Januszu Sokołowskim – malarstwo, poszukajcie na linku: 
http://serwisy.umcs.lublin.pl/w.frackiewicz/mal.htm 
 
  Skoro wystawa została już otwarta i będzie dostępna na zewnątrz i w środku do 7 
marca w godzinach 9-20 nie pozostaje nic innego jak tylko zaprosić tych co jeszcze nie 

byli do jej obejrzenia. Najlepiej w jakiś dzień weekendowy obejrzeć najpierw przy 

http://serwisy.umcs.lublin.pl/w.frackiewicz/mal.htm


świetle dziennym prace wywieszone wokół kościoła, a następnie wstąpić do podziemi 

Galerii Anielskiej. 
   Więc łapcie tę okazje póki czas…  

finisaż z  pokazem filmów (może też innych) 7 marca g.19  
O czym w Imieniu Waldka przypomina 

 
                                                                                                                          ARTeam    
 
 


