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Tomasz Zydler

Tomasz Zydler – absolwent PLTP w Orłowie MATURA 60’, ukończył 
Szkołę Rybołówstwa Morskiego, filologię angielską na uniwersy-
tecie w Łodzi. Wybitny fotografik, żeglarz oceaniczny, kapitan 
jachtu ,,Konstanty Maciejewicz”. 
Podczas wyprawy Krzyż Południa opłynął jako pierwszy w Polsce 
przylądek Horn ze wschodu na zachód w 1973 roku. Po żegludze 
po Pacyfiku i przejściu Kanału Panamskiego załoga powróciła 
na Atlantyk. W ostatnim porcie na zachodzie – w niemieckim 
Holterman kapitan Zydler zszedł z jachtu i (jak wówczas mówio-
no) ‘’ wybrał wolność”. W czasie głębokiego PRL-u taka decy-
zja wiązała się z koniecznością zerwania więzów z Polską, co też 
się stało, a Zydlera władze żeglarskie wygumkowały z historii. On 
sam jednak nie zerwał z żeglarstwem, wręcz przeciwnie na za-
chodzie jego kariera nabrała rozpędu. 

Pracował jako delivery captain, następnie kupił jacht i z żoną Nancy żeglował przez dziesiątki 
lat po akwenach całego świata. Planem jego podróży były niezwykłe zdjęcia i wiele artykułów 
publikowanych w największych światowych czasopismach żeglarskich na świecie, a także kilka 
książek o charakterze locji morskiej. Mimo, że wybrał swoją pasję jaką było żeglarstwo, co wy-
pełniło jego całe życie to jednak nie porzucił fotografii. Dzięki temu możemy oglądać tę piękną 
wystawę gór lodowych widzianą w jego obiektywie.





Mirosław 
Araszewski

Urodził się 1941 roku w 
Baranowiczach Jest 
absolwentem Liceum 
Plastycznego w Gdy-
ni-Orłowie – kierunek 
Fotografii, a także jest 
absolwentem Pań-
stwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i 
Teatralnej w Łodzi. Wy-
dział Operatorski, dy-
plom w roku 1973. Do 
1985 nauczyciel aka-

demicki w PWSFTviT. Równolegle był związany z reali-
zacją filmową jako: fotosista, drugi operator, oraz jako 
samodzielny operator przy filmach dla Wytwórni Sema-
for, Oświatówki i Telewizji. W latach 1998 – 2002 prowa-
dził zajęcia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na 
Wyższym Studium Fotografii, a także w Wyższym Studium 
Fotografii „AFA” we Wrocławiu. Od roku 1975 jest człon-
kiem Związku Polskich Artystów Fotografików – leg. 429
Dr hab. profesor n/z Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowa-
nia w Łodzi. Był prorektorem WSSiP w latach 2000 – 2012, 
a także Kierownikiem Katedry Fotografii. Prowadził Pra-
cownię Fotografii Kreacyjnej i Artystycznej - do końca 
uczelni w roku 2018.
W pracy zawodowej jako fotografik specjalizował się 
w fotografii użytkowej w dziedzinach: reklamy, mody, 
teatru i przemysłu. Miał kilkanaście wystaw indywidual-
nych i brał udział w licznych wystawach zbiorowych. 
Oprócz dydaktyki był organizatorem wielu plenerów 
i wystaw prac studentów. Obecnie realizuje projekty 
własnych wystaw fotograficznych.





Edmund Balukiewicz

ur. 08.07.1935 zm. 20.06.2021

Technik sztuk plastycznych. 

• 1961r. matura w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych              
Gdynia Orłowo.
• 1961-1966 Fotoreporter Telewizji Gdańsk
• od 1966r. właściciel prywatnej firmy fotograficznej                                             
FOTOREPORTER

Wierny swojej pasji życiowej.

Wystawy fotograficzne, obsługa Festiwalu Piosenki w Sopocie w 
1969 i 1970.

Zawsze z aparatem fotograficznym w ręku uwieczniając każdy temat i historię w obiektywie.

Złota odznaka Izby Rzemieślniczej Województwa Pomorskiego za wyszkolenie uczni.

Współpraca z licznymi instytucjami państwowymi i kościelnymi.





Alfons Kleina

Żył w latach 1935-2010, absolwent PLTP w Orłowie MATURA 60’. 
Przez całe swoje życie związany był z Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku, w którym pracował 40 lat. W tym okresie był rów-
nież nauczycielem fotografii w Liceum Plastycznym w Orłowie. 
Wykształcił wiele pokoleń fotografów, którym przelewał wrażli-
wość na piękno Pomorza. Jako fotografik muzealny uczestniczył 
w licznym badaniach archeologicznych dokumentując nie tylko 
odkryte obiekty i zabytki, ale także ludzi: odkrywców, archeolo-
gów czy przygodnych obserwatorów.
Ta ostatnia kategoria zdjęć ma charakter unikatowy ze względu 
na ujęcie z artystycznym wyczuciem codzienności pracy arche-
ologa. Te fotografie  prezentowane były w Grodzisku w Sopocie, 
czyli ukochanym mieście fotografika i niemal po sąsiedzku od 
ostatniego miejsca zamieszkania. 

Można powiedzieć, że był wszechstronnym fotografem. Jako fotografik współpracował z wielo-
ma instytucjami, wydawnictwami i muzeami tworząc tysiące zdjęć publikowanych w wielu książ-
kach, czasopismach i albumach. Był współautorem wspólnie z Józefem Borzyszkowskim albumu 
pod tytułem ,, Boże Męki – krzyże i kapliczki przydrożne Kaszub”, który zajął pierwsze miejsce  w V 
Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej.





Andrzej Matulewicz

Absolwent PLTP w Orłowie MATURA 60’. Zamiłowany płetwonu-
rek, żeglarz i pasjonat fotografii podwodnej. Całe swoje życie 
zawodowe, ponad 50 lat przepracował w Urzędzie Morskim w 
Gdyni. Dokumentował w tym czasie rozwój gospodarki morskiej 
w fotografii. 
Współorganizator z Basią Krajniewską obchodów 50. lecia ma-
tury absolwent  PLTP rocznik 1960, uroczystości odbyły się w roku 
2010 na terenie Szkoły „Adlerówka”. Z tych uroczystości wykonał 
pełną dokumentację fotograficzną. Od tego czasu corocznie 
dokumentuje fotograficznie spotkania absolwentów rocznika 
„matura 1960”, które odbywają się na terenie Szkoły w okresie 
matur. Wraz z Tomkiem Zydlerem byli pierwszymi uczniami, którzy 
w dziejach Szkoły wykonywali zdjęcia podwodne. 
W jego zbiorach znajduje się również historia Ligii Morskiej i Rzecz-

nej oraz Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Za dokumentowanie na przestrzeni lat historii 
tych organizacji uhonorowany został tytułem Honorowego Kapitana Żeglugi Wielkiej oraz Ho-
norowego Członka Ligii Morskiej i Rzecznej. Do dnia dzisiejszego czynnie uprawia żeglarstwo w 
rejsach bałtyckich.





Stanisław Radwański

Absolwent PLTP w Orłowie MATURA 61’. Studiował w pracowni prof. 
Stanisława Horno-Popławskiego na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyż-
szej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem uzy-
skał w 1968 roku. Od 1970 był pedagogiem tej uczelni. W roku 1990 
otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1995 roku tytuł profe-
sora zwyczajnego. W macierzystej uczelni pełnił funkcję m.in. prodzie-
kana, a na Wydziale Rzeźby dziekana. Przed dwie kadencje (1990-
1996) pełnił funkcję rektora, był kierownikiem Katedry Rzeźby na ASP 
w Gdańsku. 
W 1996 roku prowadził Pracownię Rzeźby na Uniwersytecie Radford w 
Wirginii (USA). 
Był członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Minister-
stwie Kultury i Sztuki. Członek Kapituły Nagrody im. św. Alberta. 
Brał udział w indywidualnych wystawach malarskich i rzeźby w kraju 

oraz za granicą . w Bonn, Radford Wirginia, Avallon, Brema, Paryż, Leningrad, Kolonia, Vieillperotine, Fran-
kenthal, Siegburgu i Langnenfeld. 
Do jego ważniejszych realizowanych projektów zalicza się:
  •Płaskorzeźba w piaskowcu-Ratusz w Słupsku,
  •Krucyfiks w Gdańsku-Przymorze,
  •Popiersie Stanisława Moniuszki i rzeźba dla Filharmonii w Gdańsku,
  •Popiersie Beniamina Brittena w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy,
  •Popiersie Fryderyka Chopina – Ostromecko,
  •Pomnik Jacka Malczewskiego dla Radomia,
  •Pomnik Juliusza Słowackiego w Kijowie,
  •Pomnik Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  •Pomnik Adama Mickiewicza (brąz) do Galerii Parku Romantycznego w Ostromecku,
  •Pomnik Jana Pawła II w Toruniu i w Mławie,
  •Pierwszy Pomnik Papieża Jana Pawła II w Hiszpanii w Pampelunie, 
 •Rzeźba ołtarzowa ,,Chrystus Zmartwychwstały”: mosiądz, wysokość 7m, zlokalizowany w kościele w         
Kędzierzynie-Koźlu,
  •Rzeźba pt. ,,Orzeł” zwieńczająca Pałac w Ostomecku,
  •Rzeźba pt. ,,Alina”- stiuk i rzeźba pt. ,,Balladyna”- stiuk w Galerii Parku Romantycznego w Ostromecku,
  •Rzeźba plenerowa pt. ,,Muza Nauki” Oleron,
  •Krucyfiks w kościele Ojców Franciszkanów w Gdyni,
  •Realizacja bocznych ołtarzy: kompozycja figularna ,,Święty Józef z dzieciątkiem Jezus” – brąz; ,,Pieta 
Gdyńska” – brąz w kościele św. Józefa w Gdyni,
  •Popiersie Jana Pawła II- brąz dla Centrum Ekumenicznego w Gdańsku Oliwie,
  •Projekt Głównego Bursztynowego Ołtarza w Bazylice św. Brygidy wraz z zespołem monumentalnych 



rzeźb z brązu, 2 metry wysokości. Przedstawia on postać kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II,
  •Rzeźby do Ołtarza Bursztynowego w Bazylice św. Brygidy – brąz, 2 metry- przedstawiające św. Brygidę i 
św. Elżbietę,
  •W latach 2016-2018 wykonał w brązie na 4 metry wysoką rzeźbę ,,Kroczący” i Grupę Figuralną mężczy-
zna i kobieta pt. ,,Droga życia”. Współautorem tej rzeźby jest Małgorzata Wiśniewska. 
  •Wybrano realizację tych samych rzeźb w formie statuetek wręczanych na: Festiwalu Poezji – statuetka 
,,Kroczący”.
  •Na festiwalu filmowym główną nagrodę stanowiła statuetka ,,Droga  życia” – w Kantonie Chiny.
  •Rzeźby plenerowe w Kościerzynie, Bydgoszczy, Lublinie, Ostromecku, Avallon i Oleron.

Z dyplomowej Pracowni Rzeźby prowadzonej przez prof. Radwańskiego wyszło około 80 absolwentów. 
Wielu z nich to znakomici, wybitni artyści, którzy są obecnie pedagogami tej uczelni, twórcami pomników 
i artystami tworzącymi w różnych sektorach kultury. Pracownia mistrza na ul. Mariackiej w Gdańsku jest 
ciągle otwarta. Profesor to przede wszystkim majestat, spokój, inteligencja i niezrównoważony dowcip. W 
dorobku ma szereg portretów, a portret to Mount Everest sztuki rzeźby, przeplatają się tu wątki współcze-
snego patosu. Biusty to ulubione formy przestrzenne Mistrza draperii.
Wiedza, doświadczenie i znakomity warsztat pozwala mu równie swobodnie operować w dużej skali i  re-
alizować monumentalne formy pomnikowe. Z tęsknoty do malarstwa w rzeźbie gra nastrojem i światłem. 
Dzieki staraniom Rektora Stanisława Radwańskiego Państwowe Wyższe Szkoły Sztuk Plastycznych od 1996 
roku stały się Akademiami Plastycznymi. 
Nie sposób wymienić licznych nagród i wyróżnień Mistrza. Otrzymał najwyższe odznaczenie w dziedzinie 
sztuki – Złoty medal Gloria Artis.
Akademia w Krakowie nadała prof. Radwańskiemu Tytuł Honorowego Profesora Akademii Sztuk w Krako-
wie im. Jana Matejki. 
Na wernisażu w zbrojowni w Gdańsku w dniu 5 listopada 2021 roku otrzymał profesor honorowe Odznacze-
nie Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie „Srebrną Laskę z czerwoną różą”. 



Leszek Pawlikowski

Leszek Pawlikowski, absolwent PLTP w Gdyni Orlowie i Wyzszej Szkoly 
Sztuk Plastycznych w Gdansku (prac. prof. St. Teisseyra). Projektuje i re-
alizuje rozne formy plastyczne - malarskie m.in. malarstwo sztalugowe, 
mozaiki, rozne formy rzezbiarskie i witraz w betonie. Utrwala miejsca 
pamieci narodowej w typie pomnikow, tablice okolicznosciowe (od-
lewy w mosiadzu) i rozne inne formy pamiatkowe. Projektuje wnetrza 
swieckie i sakralne w nowych kosciolach. W malarstwie sztalugowym 
przewija sie temat przyrody powiezany z filozofia przemijania, czesto 
oparty na tradycjach religii z roznych stron swiata. 





Ryszard Patzer

Ryszard Patzer - absolwent PLTP w Orłowie MATURA 60’. Ukończył 
ASP w Gdańsku na wydziale malarstwa pod kierownictwem profesor 
Krystyny Łady-Studnickiej. Po uzyskaniu dyplomu zajmuje się malar-
stwem sztalugowym i bierze udział w licznych wystawach zbiorowych 
i indywidualnych, a także w licznym plenerach malarskich w Polsce 
i na świecie między innymi w: Hiszpanii, Holandii, Grecji, Słowacji czy 
Włoszech. Brał udział w licznych konkursach malarskich otrzymując 
wiele nagród i wyróżnień m.in. Grand Prix na Ogólnopolskiej Wystawie 
Malarskiej Bielska Jasień i złoty medal Ministerstwa Kultury i Nauki.
  





Andrzej Krzemiński

Andrzej Krzemiński–absolwent PLTP w Orłowie MATURA 60’. Po ukoń-
czeniu Studium Nauczycielskiego kierunek Wychowanie Plastyczne w 
Gdańsku. Pracował jako nauczyciel plastyki. Ukończył studia w PWSSP 
na Wydziale Architektury Wnętrz oraz malarstwo w pracowni prof. Ka-
zimierza Ostrowskiego i prof. Włodzimierza Padłowskiego w Gdańsku.  
Podjął pracę w PWSSP w Gdańsku w Katedrze Projektowania Architek-
tury Wnętrz.
Uprawia twórczość w zakresie architektury, grafiki użytkowej i artystycz-
nej, malarstwa oraz rysunku. Jego prace znajdują się w zbiorach mię-
dzy innymi w Centrum Sztuki Galerii w Elblągu, Muzeum Narodowym 
w Gdańsku i u kolekcjonerów prywatnych ( w Australii, USA, Francji, 
Niemczech, Holandii, Belgii i Szwecji).
Jego prace charakteryzują plastyczne równoważenie nad relacją mię-

dzy architekturą, a malarstwem; badanie pomiędzy kolorem, a bryłą w przestrzeni; codzienności, a autor-
ską wizją rzeczywistości. 
Muzeum Miasta Malborka miało zaszczyt przedstawić odwiedzającym wystawę pod tytułem ,,Gwizdki z 
kolekcji Andrzeja Krzemińskiego”. Ekspozycja zawierała 300 oryginalnych gwizdków, głównie ceramicz-
nych z najróżniejszych zakątków świata. Pierwszy eksponat, który zapoczątkował kolekcję wykonany był w 
przydomowym ogródku. Był to niewielki gliniany kogucik.
Andrzej Krzemiński był społecznikiem, współautorem koncertów czwartkowych na Zamku Malborskim. Za-
kładał galerię ,,Pod Zwornikiem” i galerię ,,Na lewo”, otrzymał tytuł ,, zasłużony dla Miasta Malborka”.





Robert Pepliński

Absolwent PLTP w Orłowie MATURA 60’. Dyplom uzyskał na kierunku 
Rzeźba w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Był on ar-
tystą rzeźbiarzem. Zajmował się rzeźbiarstwem, malarstwem i projek-
tami architektonicznymi. Zaprojektował i wykonał, wraz z żoną Elżbie-
tą Szczodrowską, część wyposażenia Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku 
i tabernakulum, chrzcielnicę, elementy ołtarzowe oraz drzwi z brązu, 
które znajdują się od strony ulicy Moniuszki.  Był twórcą pomnika Ofiar 
Grudnia 1970. 
Artysta był zaangażowany w liczne projekty artystyczne w Trójmieście 
między innymi w wystrój kościoła św. Franciszka w Gdańsku. Za wybitne 
zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony kultury otrzymał 
nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego i został odznaczony 
,,Zasłużony dla kultury polskiej”. 
Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdań-
sku, w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie, ale również u prywat-
nych kolekcjonerów polskich i zagranicznych. 

Robert Pepliński prezentuje Lechowi Wałęsie projekt 
pomnika Poległych Stoczniowców.
fot. Gedanopedia





Andrzej Leszczyszyn

Żył w latach 1940 – 1996, absolwent PLTP w Orłowie MATURA 60’. Otrzy-
mał dyplom na wydziale malarstwa PWSSP w Gdańsku w pracowni 
profesora Jacka Żułowskiego. Był niezwykłym malarzem na artystycz-
nej mapie Trójmiasta. Malował głównie martwą naturę i portrety. Na 
Bienmale Sztuki Gdańskiej otrzymał wyróżnienie za wspaniały portret 
córki Oli. Maluje w sposób ‘’tradycyjny” farbą olejną uzyskując płaską 
fakturę obrazu. Tak samo robili holenderscy malarze mistrzowie mar-
twej natury XVII i XVIII w.
Malarstwo Leszczyszyna, czyli głównie martwa natura i portrety, ‘’ 
uspokaja i leczy”, działają one na najsilniejszy zmysł – wzrok.  Jego ob-
razy niosą psychologiczną prawdę oraz przekraczają konwencjonalny 
realizm.
Odejście mistrza wydaje się przedwczesne. Andrzej był wspaniałym 
przyjacielem i dowcipnym kompanem. Jego dzieła znajdują się w Mu-
zeum w Gdyni i u kolekcjonerów na całym świecie ( w Europie, USA i w 
Kanadzie).





Adam Haras

Absolwent PLTP w Orłowie MATURA 60’, żył w latach 1940 – 2018, 
polski malarz i grafik.  Studiował na Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku, dyplom otrzymał w 1967 roku w 
pracowni malarstwa Stanisława Borysowskiego oraz specjaliza-
cję z grafiki artystycznej  w gabinecie doc. Zygmunta Karolaka.
 Był profesorem Akademii Sztuk Pięknych, prowadził pracownię 
rysunku i malarstwa na wydziale architektury wnętrz i wzornic-
twa. Współtworzył grupę artystyczno-teatralną ,,Galeria”, z któ-
rą wyjeżdżał na światowe festiwale teatralne. 
Prowadził multimedialną galerię AUT w Gdańsku, a następnie 
OUT w Sopocie. W latach 90 prowadził z Romanem Chomi-
czem ( również absolwent PLTP w Orłowie ) galerię ,, Portal” oraz 
współtworzył Galerię Rysunku ASP ,,Mowa Oficyna”. W swojej 
twórczości łączył malarstwo, fotografię i rzeźbę. Pracował na 

pograniczu sztuk, używał komputera i innych mediów.
.
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