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Wystawa fotograficzna pamięci Bronisławy Kondratowicz

Bronisława Kondratowicz

Z inicjatywy adwokata Edwarda Piórko oraz córek
śp. Bronisławy Kondratowicz i przy pomocy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Domu Kultury
Polskiej została otwarta wystawa pt. „Jesteśmy, by
pamiętać”. Wystawa jest poświęcona pamięci
fotoreporteki Bronisławy Kondratowicz.

„To był pomysł adwokata Edwarda Piórko, aby zebrać
f otograf ie, rzeczy Bronisławy i z tego zrobić wystawę.
Potrzebne było pomieszczenie. Uniwersytet Trzeciego
Wieku zgłosił się na ochotnika i dzięki niemu Dom Kultury Polskiej udostępnił swój hol” -  powiedziała PL
DELFI Edyta, córka Bronisławy Kondratowicz.

„Spadek artystyczny mamy jest ogromny. Zamierzamy wszystko skatalogować i wyłożyć do internetu, aby
z twórczością mogło zapoznać się szersze grono ludzi” -  dodała Edyta.

„Chyba miesiąc po śmierci Broni, podczas spotkania z Ryszardem Kuźmo i Janem Andrzejewskim
postanowiliśmy, że taka wystawa jest potrzebna. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym wybraliśmy
zdjęcia na wystawę, ale nie ograniczyliśmy się tylko do zdjęć. Wystawiliśmy stare dokumenty, jej aparaty
f otograf iczne, osobiste pamiątki. Chcieliśmy zrobić żywą ciekawą wystawę” -  opowiadał PL DELFI
adwokat Edward Piórko.

Adwokat dodał, że w najbliższych planach jest wystawa zdjęć artystycznych Bronisławy Kondratowicz w
Polskiej Galerii Artystycznej.

Wystawa potrwa do 13 stycznia 2013 roku.

Bronisława Kondratowicz urodziła się 15 października 1944 roku we wsi Małe Kabiszki, w rejonie
wileńskim. Po ukończeniu szkoły średniej w Niemenczynie rozpoczęła naukę w szkole zawodowej na
kierunku f otograf ii. Przez 25 lat podstawowym miejscem pracy Bronisławy Kondratowicz była agencja
prasowa ELTA. Jednocześnie współpracowała z dziennikiem "Czerwony Sztandar" (obecnym "Kurierem
Wileńskim"), w którego redakcji, mieszczącej się przy ul. Mostowej (Tilto) 14, odbyła się jej pierwsza
wystawa autorska.

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli
zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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