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Galeria MPS
Galeria MPS to miejsce, które w ramach Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu udostępniamy lokalnym

i krajowym Artystom oraz naszym Pracownikom 
do ekspozycji swoich prac.

Nasza galeria ma za zadanie promować sztukę
i przybliżać ją naszym Pracownikom, Klientom oraz 

pozostałym Interesariuszom. W trakcie wernisaży Galeria 
MPS jest również udostępniana mieszkańcom Koszalina.

MPS Art Gallery
MPS Art Gallery as part of the CSR is the place, which 

we make available to local and domestic Artists and our 
Employees to exhibit their pieces of work.

Our Art Gallery’s task is to promote art and come 
it near to our Employees, Customers and the rest 

of Stakeholders. During the opening, MPS Art Gallery 
is available to Koszalin residents.

Photography is their passion. They take pictures 
of everyone and everything. They observe each 
other, learn from each other, but also from 
professionals. Any advice is valuable to them. 
The effects of their work can be seen at many 
exhibitions, this time at MPS International.

The Koszalin Photographic Society ‘Baltic’ was established 
at the end of 2017. Then for the first time a group of 

avid photographers met, mainly amateurs.

To this day, the group 
has grown to a dozen or 
so people. They meet on 
the second Tuesday of 
the month at Pracownia 
Pozarządowa. They watch 
their work, discuss and 
exchange comments. It is 
very important for them 

to learn from more experienced artists, so they invite 
professional photographers to tell them about the tech-
nique, equipment and interesting places or objects to 
capture in photos.

Each member of the Koszalin Photographic Society ‘Baltic’ 
has their own life, family and work. Taking photos is their 
hobby, for which they try to save as much time as possi-
ble. The group goes outside – they have photographed, 
among others: poppy fields, sundews, the Red River. They 
also meet in smaller groups and… of course take photos.

At the MPS Gallery they present the effects of work on 
marine photography. It is a demanding topic, because 
each of us, residents of Pomerania, knows these views 
perfectly. Will they be able to surprise the viewers?

MPS International Sp. z o.o.
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Fotografia to ich pasja. 
Robią zdjęcia wszystkim 
i wszystkiemu. Obserwują 
się nawzajem, uczą się od siebie, ale też 
od profesjonalistów. Każda rada jest dla nich 
cenna. Efekty ich pracy można podziwiać na wielu 
wystawach, tym razem w MPS International.

Koszalińskie Towarzystwo Fotograficzne „Bałtyk” powstało 
pod koniec 2017 roku. Wtedy po raz pierwszy spotkała 

się grupa zapalonych fotografów, głównie amatorów.

Dziś jest ich kilkanaścioro. Spotykają się w każdy drugi 
wtorek miesiąca w Pracowni Pozarządowej. Oglądają wtedy 
swoje prace, dyskutują, wymieniają się uwagami. Starają się, 
by za każdym razem odwiedził ich gość z zewnątrz. Chcą 
uczyć się od bardziej doświadczonych artystów. Ci opo-
wiadają im o technice, sprzęcie i ciekawych miejscach czy 
obiektach do uwiecznienia na fotografiach.

Każdy z członków Koszalińskiego Towarzystwa Fotograficz-
nego „Bałtyk” ma swoje życie, swoją rodzinę, pracę. Robienie 
zdjęć to ich hobby, na które starają się wygospodarować 
jak najwięcej czasu. Wyjeżdżają na plenery – fotografowali 
m.in. pola maków, rosiczki, rzekę Czerwoną. Spotykają się 
też w mniejszych grupach i… oczywiście robią zdjęcia.

W Galerii MPS prezentują efekty pracy nad fotografią ma-
rynistyczną. Wybrali temat wymagający, bo przecież każdy 
z nas, mieszkańców Pomorza, zna te widoki doskonale. Czy 
będą umieli zaskoczyć widzów?

Na wystawie swoje prace prezentują: 
Marek Jóźków, Ewa Maliszewska, Sabina 
Marcinkowska, Tomasz Mikoluk, Krzysztof 
Miłosz, Marcin Pawlak, Bogusław Pasiński, 
Maria Pelc, Dariusz Pellowski, Agnieszka 
Stępniewska, Michał Szulc i Hubert 
Wyszyński.
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