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Która to już wystawa Autorskiej Pracowni 
Plastycznej Pazerów… 

Ile to już lat, ilu wychowanków, warsztatów, projektów… Ile to już 
godzin spędzonych na wspólnych zajęciach – oko w oko, kreska 
w kreskę…
Mija właśnie 25 lat od chwili powołania do życia Tarnowskiego Cen-
trum Kultury, nowej miejskiej instytucji kultury z siedzibą w Rynku 
pod numerem 5. To właśnie tam, na poddaszu, od początku istnienia 
TCK-u działa pracownia plastyczna pod kierunkiem Elżbiety i Witol-
da Pazerów. Przez te wszystkie lata swoją pasję dzielili na dwie czę-
ści – działania artystyczne i dydaktyczne, pracę indywidualną i pra-
cę z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.

Być może jest to ostatnia wystawa naszej pracowni, bo artyści chcą już odpocząć, przejść na zasłużoną 
emeryturę. My wszyscy, którzy jesteśmy im winni nasze zrozumienie, powinniśmy podziękować i usza-
nować tę decyzję. Dajmy im więcej szans na malowanie, dajmy im ciepłe wspomnienie miejsca i wspa-
niałego czasu jaki bezpowrotnie minął. W imieniu wszystkich pracowników TCK i wszystkich uczest-
ników naszej pracowni przez te 25 lat – serdecznie dziękuję Elżbiecie i Witoldowi za wszystko co się 
zdarzyło, co jeszcze w przyszłości zakiełkuje w kolejnym już pokoleniu artystów.

Tomasz Kapturkiewicz
Dyrektor TCK

25 lat to czas… 

25 lat to czas pozwalający na rzetelne podsumowanie działalności naszej Autorskiej Pracowni w murach 
zabytkowej kamienicy TCK.
Zaczynając od liczb: przez pracownię przewinęło się około 2000 uczestników zajęć – dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. Większość przychodziła z czystej pasji lub dla estetycznej przyjemności obcowania 
z farbami, ołówkiem, węglem… Zawiązywały się tu także przyjaźnie i zachodziły oryginalne artystyczne 
relacje i dyskusje międzypokoleniowe pomiędzy dziećmi a dorosłymi.
Wielu spośród naszych uczniów kontynuowało lub kontynuuje dalszą naukę na uczelniach artystycz-
nych i politechnicznych. Wśród absolwentów są artyści malarze, graficy, konserwatorzy zabytków, gra-
ficy komputerowi, projektanci… Są także już pedagodzy, którzy swoją wiedzę przekazują następnym 
adeptom SZTUKI.
Wystawa, którą przygotowaliśmy, jest skrótowym przekrojem naszego i uczestników pracowni „dorob-
ku” – poprzez prace najmłodszych aż po prezentacje studentów i absolwentów wyższych uczelni. Widać 
jak radosna twórczość dzieci, spontaniczna i ekspresyjna, przechodzi w mozolną i analityczną pracę 
nastolatków. Jak zachodzi rozwój własnych możliwości warsztatowych, zdolność subiektywnej obser-
wacji, autonomicznego sposobu widzenia i interpretacji. Jak w oparciu o studiowanie martwej natury 
i realizację zadań tematycznych rozwija się kreatywność i indywidualność każdego z uczniów. 
Dziękujemy wszystkim za zaufanie i za czas z nami spędzony. Cieszymy się z realizacji Waszych planów, 
marzeń i dążeń. Gratulujemy i życzymy sukcesów na wszystkich płaszczyznach i sposobach artystycz-
nego oddziaływania. 

Elżbieta i Witold Pazerowie

Na okładce: Anna Gubała, 11 lat 

Kamila Migda, 10 lat 



Martwa natura  (z archiwum APP)



Gabriela Basta, ASP Kraków, wydz. Grafika 

Maciej Pazera, absolwent ASP Kraków, wydz. Grafika 

Łukasz Pazera, absolwent ASP Kraków, wydz. Grafika



Ewelina Śliwa, absolwentka ASP Wrocław,  
wydz. Projektowanie Szkła

Joanna Wapniewska, ASP Kraków, wydz. Grafika

Marcin Pazera, absolwent ASP Kraków, wydz. Grafika Zofia Dziurawiec, ASP Kraków, wydz. Grafika   



Prace dziecięce (z archiwum APP)



Studia martwej natury (z archiwum APP)



Agata Głogowska, absolwentka ASP Kraków, wydz. Grafika

Karolina Jabłońska, absolwentka ASP Kraków, wydz. Malarstwo



Justyna Koziara, absolwentka ASP Kraków, wydz. Malarstwo

Katarzyna Wyszkowska, ASP Kraków, wydz. Konserwacja Zabytków

Ewelina Ważna, absolwentka UP Kraków, 
wydz. Grafika

Marcin Zdoński, absolwent ASP Kraków, 
wydz. Formy Przemysłowe



Emilia Kargól, 12 lat

Agata Rękas, 15 lat

Michał Gubała, 11 lat Emilia Pikul, 6 lat

Zofia Świątek,  10 lat

Kacper Mróz, 8 lat Karol Starzyk, 10 lat

Oliwier Mróz, 11 lat



Rafał Nijak, absolwent ASP Warszawaa wydz. Konserwacja Zabytków

Mateusz Jarmuła, ASP Warszawa, wydz. Wzornictwo – Katedra Mody

Tomasz Głowacz, absolwent ASP Kraków, wydz. Konserwacji Zabytków



Z archiwum APP

Gabriela Kufel-Kłos 



Anna Gębala, ASP Kraków, wydz. Formy Przemysłowe

Angelika Pajka, ASP Kraków, wydz. Konserwacja Zabytków

Anna Chochołowicz, UP Kraków, wydz. Wzornictwo
Gabriela Kufel-Kłos 



Damian Nowak, absolwent ASP Kraków, wydz. Grafika



Główny Partner
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Michał Pyteraf, absolwent ASP Kraków, wydz. Formy Przemysłowe 



Ostatnia strona okładki: Michał Głuszak,  
absolwent ASP Kraków, wydz. Architektura Wnętrz


