
                           Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku w tym roku odchodzi 70 lat.  

Inicjatorem i założycielem malborskiego Ogniska Plastycznego był Piotr Szymski - artysta rzeźbiarz, malarz, 

absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Xawerego Dunikowskiego i profesora Jareckiego. 

W 1949 roku Piotr Szymski przyjechał do Malborka, pełen zapału i entuzjazmu. W trudnych powojennych 

czasach pracował nad rozwojem kulturalnym powiatu i utrzymaniem polskiej kultury na terenach będących 

mieszanką ludności z różnych stron. Dzięki jego staraniom 15 stycznia 1950 roku w willi przy ulicy 

Kasprowicza 4 w Malborku  rozpoczęło działalność Ognisko Plastyczne. Przez pierwszy rok Piotr Szymski 

pracował   społecznie, stworzył miejsce nie tylko do nauki i rozwijania pasji, ale też do spędzania wolnego 

czasu dla dzieci i młodzieży z Malborka. Uczniowie z lat pięćdziesiątych, wspominają - „czasy powojenne były 

tak ciężkie, że niektórzy przychodzili do Ogniska głodni, Pan Piotr często przygotowywał dla nich coś do 

jedzenia. W okresie jesienno zimowym dbał, aby w pracowniach było zawsze ciepło”. 

W 1951 roku dzięki staraniom Piotra Szymskiego zostało powołane Państwowe Ognisko Plastyczne  

w Malborku.  

  W 1952r Państwowe Ognisko zostało przeniesione do budynku przy ulicy Jagiellońskiej 78a. Podobno odbyło 

się to w trudnych okolicznościach związanych z ówczesną sytuacją polityczną.  Po remoncie i wyposażeniu 

pracowni liczba uczniów wzrosła do 50 osób. Absolwenci Ogniska zdobywali uprawnienia do pracy  

w świetlicach, domach kultury, bywali zatrudniani jako dekoratorzy w zakładach pracy. Młodzież mogła 

kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.  

W 1957 roku Piotr Szymski zorganizował  I wystawę uczniów Państwowego Ogniska Plastycznego w Zamku 

w Malborku. W 1958 roku Ognisko Plastyczne było zaliczane do ważniejszych placówek oświatowo-

kulturalnych w województwie. W 1969 roku zmarł Piotr Szymski -  założyciel Ogniska, inicjator kultury  

w naszym mieście, niezwykła osobowość. 

      W roku 1970  dyrektorem Państwowego Ogniska Plastycznego w Malborku został Jerzy Kremp, 

absolwent Wyższej Szkoły  Sztuk Plastycznych w Gdańsku  wydziału malarstwa. Funkcję tę pełnił do 2008 

roku. Jerzy Kremp był również uczniem Piotra Szymskiego. 

Dzięki staraniom nowego dyrektora w latach 1970 -2008 następuje znaczny rozwój placówki. Uczniowie biorą 

udział w plenerach, wystawach oraz  konkursach plastycznych ogólnopolskich jak i zagranicznych. Absolwenci  

dostają się na wyższe studia artystyczne i pokrewne.  Dyrektor zatrudnia wykwalifikowaną kadrę 

pedagogiczną. Systematycznie zwiększa się ilość uczniów. Nauczyciele najdłużej pracujący w tym okresie, to 

Teresa Bekier i Anna Krasodomska. 

Jerzy Kremp zawsze bardzo dbał o utrzymanie prestiżu i najwyższego poziomu tej unikalnej w skali kraju 

placówki. Perfekcjonista, esteta, człowiek kultury, zawsze budził respekt i ogromny szacunek . Jednocześnie 

był mówcą obdarzonym poczuciem humoru – podczas uroczystości ogniskowych zaskakiwał słuchaczy 

wyrafinowanym żartem. Współtworzył Festiwal Boże Narodzenie w Sztuce, który na wiele lat wpisał się w 

kulturalną historię naszego miasta. 

 Od 1996r prowadzili zajęcia: dyrektor Jerzy Kremp i Agnieszka Daniłów – absolwentka Akademii Sztuk 

Pięknych w Poznaniu wydziału edukacji artystycznej.  Po reformie administracyjnej Państwowe Ognisko 

Plastyczne zostało Powiatowym Ogniskiem Plastycznym – organem prowadzącym instytucji jest Powiat 

Malborski, a nadzorującym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

  Od 2008 roku dyrektorem Powiatowego Ogniska Plastycznego jest  Agnieszka Daniłów, absolwentka ASP w 

Poznaniu i dawna uczennica Ogniska Plastycznego. Kontynuuje tradycje swoich poprzedników,  ale dokonuje  

potrzebnych  zmian w funkcjonowaniu placówki. Liczba uczniów wzrasta do ponad 200.  Popularność zajęć   

POP wymusza   zwiększenie ilości godzin dydaktycznych.  Placówka poszerza swoją ofertę  edukacyjną, 

otwiera się na współpracę z lokalnymi ośrodkami, instytucjami, szkołami. Odbywają się warsztaty dla SOSW, 

MOW oraz przedszkoli i szkół z Malborka. Organizowane są  spotkania z artystami, twórcami oraz wycieczki 

do muzeów, galerii, konkursy plastyczne . Kadra pedagogiczna  pomaga rozstrzygać  konkursy plastyczne oraz  

uczestniczy w organizacji  Festiwalu  Boże Narodzenie w Sztuce. Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania, 

uczniowie dostają się na studia artystyczne i pokrewne oraz są laureatami wielu konkursów plastycznych. 

Obecna kadra Ogniska : dyrektor - Agnieszka Daniłów 

    Nauczyciele : absolwentki uczelni artystycznych -  Katarzyna Parafiniuk, Joanna Budzyńska-Sycz, 

Magdalena Krzemińska-Oller,  

Pracownicy administracji i obsługi : Elżbieta Kwestarz, Karolina Koczaj 

W ostatnich latach pracowali w Ognisku: Krystyna Zielińska, Barbara Osińska, Andrzej Fijas, Mariusz Dudek, 

Jacek Krasodomski. 

  Ognisko od lat jest szczególnym miejscem w Malborku. Dzięki zaangażowanym nauczycielom, uczniom, 

absolwentom, pomocnym rodzicom, jest miejscem dynamicznym, twórczym i przyjaznym. Ważna dla nas jest 

praca, dobre relacje, poznawanie sztuki w praktyce oraz kształtowanie świadomych odbiorców dóbr kultury. 

Mamy nadzieję, że wkrótce wrócą zajęcia w Ognisku oparte na kontakcie osobistym, czas epidemii uświadomił 

nam, że praca zdalna nie zastąpi działania i rozmów w naszych pracowniach. 

Zainteresowanych odsyłam do naszej strony internetowej http://www.ognisko.malbork.biz/ oraz profilu na FB- 

https://www.facebook.com/PowiatoweOgniskoPlastycznewMalborku 

                                                                                                                                                Agnieszka Daniłów 
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