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DWA SUKCESY.
WYK£ADOW-
CA UZ 
I DYREKTOR 
BWA – MENE-
D¯ER SZTUKI.

Biuro Wystaw Artystycznych 
w Zielonej Górze  od 1989 r. 
jest kierowane przez Woj-
ciecha Kozłowskiego – peda-
goga i wykładowcę od wielu 
lat związanego z Instytutem 
Sztuki i Kultury Plastycznej  
UZ, zdobyło w ostatnim 
czasie dwa znaczące wyróż-

nienia.  Jedno o randze ogólnopolskiej: ósme miejsce w 
rankingu Polityki najlepszych galerii publicznych w Pol-
sce (obok takich galerii jak m.in.: Zachęta, CSW Zamek 
Ujazdowski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) 
oraz nagrodę plebiscytu Ale Sztuka! na najważniejsze wy-
darzenie artystyczne regionu lubuskiego, zorganizowanym 
przez Gazetę Wyborczą, Radio Zachód i TVP Gorzów. 

Pod kierownictwem Wojciecha Kozłowskiego Galeria 
BWA w Zielonej Górze stała się miejscem szerokiej pre-
zentacji różnych trendów najnowszej polskiej sztuki wizu-
alnej, ze szczególnym uwzględnieniem postaw adekwat-
nych dla współczesnej praktyki artystycznej. Ważna w 
jej programie jest edukacja poprzez wykłady, spotkania 
z artystami, pokazy filmów, promocje książek,  sprzedaż 
katalogów innych galerii, warsztaty dla dzieci i młodzieży. 
BWA prowadzi działalność promującą wizerunek Zielonej 
Góry jako jednego z najważniejszych punktów na mapie 
współczesnej polskiej sztuki. 

Galeria BWA w Zielonej Górze regularnie współpracuje 
z Instytutem Sztuki i Kultury Plastycznej UZ. W ostatnich 
latach odbywały się tam wystawy końcoworoczne poka-
zujące  dorobek jego studentów i dyplomantów. W latach 
2006-2009 galeria BWA prezentowała indywidualny doro-
bek absolwentów naszego Uniwersytetu – Karoliny Spiak, 
Przemysława Mateckiego, Michała Jankowskiego, Aleksan-
dry Kubiak, Sławomira Czajkowskiego, a także wydawała 

katalogi dotyczące ich twórczości (książka podsumowują-
ca twórczość Grupy Sędzia Główny, katalog wystawy Prze-
mysława Mateckiego, katalog wystawy Karoliny Spiak).  
Absolwenci  i pracownicy ISiKP biorą udział w corocznych 
wystawach „Salon Jesienny”, podsumowujących działal-
ność lokalnego środowiska artystycznego, natomiast nasi 
studenci od lat pod auspicjami BWA prowadzą wakacyjne, 
cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty artystycz-
ne dla dzieci i młodzieży.   

Gratulujemy Wojtku !

Wojciech Kozłowski 

kulturoznawca, wykładowca UZ, kurator sztuki, od 1989 
roku dyrektor Zielonogórskiego BWA, członek AICA (Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki), Prezes 
Lubuskiej Zachęty Sztuki Współczesnej.  
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