
Stefan Wojnecki

Urodzony w 1929 roku w Poznaniu, ukoñczy³ w 1952r. fizykê na
Uniwersytecie Poznañskim, dzisiejszym UAM. Od 1956r. bie-
rze udzia³ w ¿yciu artystycznym jako twórca, animator i teoretyk
fotografii. Od 1952r. by³ cz³onkiem, póŸniej prezesem Poznañ-
skiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1971r. zosta³ przyjêty
do Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików, gdzie pe³ni³ szereg
funkcji do prezesa Prezydium Zarz¹du G³ównego w³¹cznie. Od
1978r. pracuje w dzisiejszej Akademii Sztuk Piêknych w Pozna-
niu, gdzie w latach 1987-1993 by³ dziekanem Wydzia³u Malar-
stwa, Grafiki i RzeŸby na stanowisku docenta. W 1993r. otrzy-
ma³ tytu³ naukowy profesora sztuk plastycznych.
By³ inicjatorem utworzenia studiów magisterskich w specjal-
noœci fotografia, oraz Zaocznego Studium Fotografii. Od 1993r.
wchodzi w sk³ad Rady Wy¿szego Szkolnictwa Artystycznego
w charakterze eksperta, a od 2002r. jest recenzentem Pañ-
stwowej Komisji Akredytacyjnej. Zainicjowa³ w 1998r. utwo-
rzenie Naukowego Towarzystwa Fotografii, gdzie pe³ni funkcjê
prezesa.

Podczas swojej d³ugoletniej aktywnoœci twórczej by³ auto-
rem kilkudziesiêciu wystaw indywidualnych, oraz bra³ udzia³
w oko³o stu wystawach zbiorowych. W 1999r. w poznañskim
Arsenale odby³a siê jego wystawa retrospektywna, której towa-
rzyszy³a wystawa zaprzyjaŸnionych artystów i sympozjum
poœwiêcone jego dzia³alnoœci twórczej. Równolegle z dzia³al-
noœci¹ wystawiennicz¹ by³ kuratorem kilkudziesiêciu imprez
fotograficznych – wystaw, plenerów, warsztatów, sympozjów
oraz seminariów o zasiêgu ogólnopolskim i miêdzynarodowym.
W szczególnoœci kierowa³ szeœcioma Miêdzynarodowymi
Warsztatami Fotograficznymi PROFILE w latach 1991-2000.

Aktywnoœæ twórcza Stefana Wojneckiego dotyczy równie¿
wyst¹pieñ teoretycznych. Jest autorem kilkudziesiêciu
artyku³ów i d³u¿szych tekstów z teorii fotografii, oraz redak-
torem kilku wydawnictw zbiorowych z zakresu fotografii.

W 1999r. opracowa³ konspekt pt. „Moja teoria fotografii”.
Napisa³ ponad 50 recenzji dotycz¹cych przewodów kwalifi-
kacyjnych I i II stopnia oraz postêpowania o nadanie tytu³u
naukowego profesora.

W ci¹gu ponad 50 lat pracy otrzyma³ szereg wyró¿nieñ,
nagród i odznaczeñ, w tym tak¿e o charakterze miêdzynaro-
dowym. Jego dzia³alnoœæ twórcza opisana jest w licznych
artyku³ach, pracach dyplomowych i wydawnictwach równie¿
biograficznych. Wœród ostatnich wyró¿niaj¹ siê wysok¹ rang¹

.
Prace Stefana Wojneckiego znajduj¹ siê w Muzeum Naro-
dowym we Wroc³awiu, Muzeum Narodowym w Poznaniu
i innych kolekcjach.

Contemporary Photographers, Who`s Who in the World, Z³ota
Ksiêga Nauki Polskiej 2000 – Naukowy Prze³om Wieków

Stefan Wojnecki was born in 1929 in Poznañ. He studied
physics at the University of Poznañ (today the Adam
Mickiewicz University) and graduated in 1952. He has been
a part of Polish artistic life since 1956 as an artist, organizer and
theoretician of photography. In 1952 he became a member,
and later the president of the Poznañ Photographic
Association. In 1971 he was accepted as member of the Union
of Polish Photographic Artists where he held various posts,
including the post of President of the Board. He has been
working at the Academy of Fine Arts in Poznañ since 1978.
Between 1987 and 1993 he was the dean of the Department of
Painting, Graphics and Sculpture as an assistant professor. In
1993 he was appointed professor of fine arts. It was his idea to
start photographic academic studies and found an Extra-mural
Study of Photography. Since 1993 he has been a member of
the Council of Academic Artistic Education as an expert, and
since 2002 he has been a reviewer of the State Accreditation
Committee. In 1998 he initiated the creation of the Scientific
Photographic Association of which he is president.

During the many years of his creative activity he prepared
a few dozen individual exhibitions and took part in about a hun-
dred group exhibitions. In 1999 at the Poznañ's Arsenal his
retrospective exhibition took place, acompanied by an exhi-
bition of his artistic friends and a symposium devoted to
Wojnecki's art.

He was also a curator of a few dozen photographic shows –
exhibitions, plein-air meetings, workshops, symposiums and
seminars of national and international scope. Most important of
those may have been six International Photographic Work-
shops PROFILE of which he was the director between 1991
and 2000.

Wojnecki was also active in the field of theory. He is the
author of a few dozen articles and essays in theory of
photography and an editor of a few collective photographic
publications. In 1999 he prepared a draft entitled “My Theory of
Photography”. Wojnecki is also an author of over 50 reviews
concerning the promotion of academic teachers of the first and
second degree as well as the appointment of new professors.

During the 50 years of work he received many honours,
awards and orders, some of them of international rank. His art
has been discussed in numerous articles, M.A. theses and
biographical publications. Among those most significant are:

. Stefan Wojnecki's works may be
found in the National Museum in Wroc³aw, the National
Museum in Poznañ and other collections.

Contemporary Photographers, Who's Who in the World and
The Golden Book of Polish Science and Humanities 2000 –
Scientific Turn of Centuries



Spis najwa¿niejszych wyst¹pieñ artystycznych
List of most important artistic achievements

1957
udzia³ w miêdzynarodowej wystawie
Salon PTF, Poznañ

1969
wystawa indywidualna Salon PTF, Poznañ

1971
udzia³ w wystawie
Galeria Wspó³czesna, Warszawa

1974
wystawa indywidualna Salon PTF, Poznañ

1978
wystawa indywidualna BWA Arsena³, Poznañ

1980
udzia³ w

Muzeum Narodowe, Poznañ
1981

wystawa indywidualna
BWA Stilon, Gorzów Wlkp.

1985
udzia³ w wystawie
CBWA Zachêta, Warszawa

1986
udzia³ w wystawie
BWA Arsena³, Poznañ

1987
wystawa indywidualna
Ma³a Galeria ZPAF, Warszawa

1988
udzia³ w wystawie
BWA Arsena³, Poznañ

1993
udzia³ w wystawie Galeria FF, £ódŸ

1995
udzia³ w wystawie
Muzeum Narodowe, Poznañ

1996
udzia³ w wystawie
Galeria Miejska Arsena³, Poznañ
udzia³ w wystawie
Galeria Miejska Arsena³, Poznañ

1998
udzia³ w wystawie
Galeria Miejska Arsena³, Poznañ
udzia³ w wystawie
Galeria FF, £ódŸ

1999
wystawa retrospektywna
Galeria Miejska Arsena³, Poznañ

2002
udzia³ w wystawie
Muzeum Sztuki w £odzi i Galeria FF, £ódŸ

Krok w nowoczesnoœæ

Twarze

Fotografowie poszukuj¹cy

Sztuka Alternatywna

Hiperfotografia

Jubileuszowej Wystawie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Sztuk Plastycznych w Poznaniu

Fotografia to¿samoœci

Polska wspó³czesna fotografia artystyczna

Artyœci Poznania 1945 – 1985

Wpisujê swoje uporz¹dkowanie œwiata

Polska fotografa intermedialna lat 80-tych

Konstelacja

Twórcy poznañskiej fotografii 1895 – 1989

Kr¹g fotografii

Rekomendacje 2

I Biennale Fotografii Polskiej

Fotografia i przestrzeñ

Pêkniêcia – ku symulacji

Wokó³ dekady – Fotografia polska lat 90.

Bibliografia najwa¿nejszych tekstów w³asnych
Bibliography of most important own texts

1979 – 1980

materia³y XI Konfrontacji Fotograficznych
- , Gorzów Wlkp.

1983

numer autorski czasopisma nr 19/9, Warszawa
1984

wydanie specjalne Biuletynu ZPAF nr 91, Warszawa
1985

redakcja i s³owo wstêpne, Wydawnictwo Gorzowskich
Konfrontacji Fotograficznych, Gorzów Wlkp.

1987

wyk³ad inauguracyjny,
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Sztuk Plastycznych, Poznañ

1994

czasopismo nr 5/6, Poznañ
1995

wypowiedŸ w ramach I Miêdzynarodowej Konferencji Estetycznej
„Sztuka i media w œwiecie wspó³czesnym”
Zielona Góra - Drzonków

1996

czasopismo nr 2(25), Poznañ
1997 – 1998

antologia
Akademia Sztuk Piêknych, Poznañ

1999
konspekt:
wydanie w³asne, Poznañ

2000

Akademia Sztuk Piêknych, Poznañ

Obraz impulsograficzny - nadrzêdne pojêcie obrazu
fotograficznego i wzrokowego

Wybór wypowiedzi

Fotografia jako komunikat

Z perspektywy czterdziestolecia: fotografia polska 1945 - 85

Siedem znamion aktualnej sztuki

Fotografia a pojmowanie czasu

Rdzeniem naszego œwiata jest pancerz ideologii czy miêkisz
nieokreœlonoœci?

Fotografia pojmowana jako cz¹stkowy, mentalny model
rzeczywistoœci

Odcinanie pêpowiny

Moja teoria fotografii

Fotografia postmedialna

sympozjum Przestrzeñ spo³eczna fotografii

Obscura

Czas Kultury

Foto-Zeszyty

Fotografia: realnoœæ medium


