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Rzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej

ziem
ia kozienicka oczym

a artysty

2

SZANOWNI PAŃSTWO 
Album, który trzymacie w ręku jest próbą udokumentowania dorobku artystów tworzących na obszarze 
funkcjonowania naszego stowarzyszenia. To pierwsza nasza publikacja z cyklu prezentacji ludzi kultury 
oraz ich twórczości. Kolejne będą się ukazywać w półrocznych odstępach. Sylwetki twórców zostały 
wybrane w oparciu o opinie środowiska. Reprezentują wszystkie gminy naszego obszaru oraz różnorodne 
kierunki w sztuce takie jak: haft, koronkarstwo, malarstwo na szkle, malarstwo na płótnie, rzeźba czy 
wikliniarstwo. 

Inspiracjami dla dokonań lokalnych artystów było niejednokrotnie bogactwo Ziemi Kozienickiej,  
z jej historią, kulturą oraz przyrodą. W ich pracach możemy dostrzec zarówno piękno kozienickich pól 
oraz lasów, czy interesujące zabytki lokalnej architektury. Wykonane przez nich przedmioty nie tylko 
ozdabiają nasze domy ale często pełnią także funkcje użytkowe. A koronkowe hafty czy wyszywane 
obrusy nawiązują do przeszłości, przypominając nam sielankowe domostwa naszych dziadków.

Publikacja ma służyć lepszemu poznaniu lokalnych twórców, prezentacji ich artystycznej sylwetki oraz 
ich dzieł. Twórcy z kart naszego albumu to osoby nietuzinkowe, obdarzone pasją i talentem. Tworzenie 
przynosi im radość życia, ilustruje postrzeganą przez nich rzeczywistość oraz stanowi swoistą wypowiedź 
na różnorodne tematy.

Mam nadzieję, że niniejsze wydanie przyczyni się do promowania i popularyzacji dziedzictwa Ziemi 
Kozienickiej. Publikacja ta jest także małym hołdem złożonym artystom, bez których nie przetrwałaby 
twórczość regionalna, a historia polskiej sztuki byłaby na pewno uboższa. Przybliżając Czytelnikowi 
dorobek lokalnych mieszkańców pielęgnujemy również świat kultury ludowej, która zanika. Świat, który 
moim zdaniem należy ocalić od zapomnienia. 

                                                                       Z wyrazami szacunku
                                                                         Marek Przedniczek
                                    Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”



Magdalena Bernacik - urodziła się w Kozienicach. Z wykształcenia jest geografem. Profesjonalnym 
malarstwem zainteresowała się kilka lat temu, w trakcie studiów.

Jej największą pasją jest malowanie obrazów na szkle. Jak sama twierdzi dzięki sztuce może przekazać 
innym swoje emocje oraz cząstkę siebie. Tworzenie daje jej ponadto wiele satysfakcji oraz wprawia ją 
zawsze w doskonały nastrój, stając się tym samym rodzajem „terapii”. Dzięki temu jej obrazy zawierają 
w sobie ogromną dawkę pozytywnej energii przekazywanej wszystkim zainteresowanym jej sztuką.

Inspirację do swoich prac czerpie z otaczającej ją przyrody ziemi kozienickiej. 
Najczęstszym motywem prac Magdaleny Bernacik są kwiaty, które zachwycają 
zarówno swoją formą jak i kolorystyką. W jej obrazach widzimy fragmenty lokalnych, 
kwiatowych pól oraz przepiękne głowaczowskie rabatki. Realizm przedstawień 
powoduje natomiast, że zdają się pachnieć kiedy się obok nich przechodzi.

Stworzenie jednej pracy zajmuje jej od kilku do kilkunastu dni. Wiedzę na temat 
profesjonalnych technik malowania na szkle artystka zdobywa bazując na 
doświadczeniach innych twórców oraz publikacjach w obcych językach.
 

Dzięki unikalnemu materiałowi jakim jest szkło malarka zabiera nas  
w krainę barw otulonych świetlnymi niuansami. Uwodzi gamą  
kolorów, którą zestraja niczym muzyk. A używanie przez nią farby 
konturowej powoduje, że jej obrazy nabierają innego wymiaru, mianowicie 
imitują witraże godne mazowieckich świątyń. Twarze Matki Boskiej  
i Dzieciątka rozbłyskujące promieniami słońca wywołują nastrój  
skupienia i modlitwy.

Swoje prace artystka stara się umieszczać  
na licznych wystawach. Chętnie uczestniczy 

w różnych wydarzeniach artystycznych. Prowadzi także warsztaty  
dla dzieci, mające na celu przybliżyć technikę malowania na szkle.

KONTAKT:
tel. 662 619 000
e-mail: magda.bernacik@interia.eu
www.obrazymagdy.republika.pl
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Magdalena Bernac ikRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej



Władysława Barbara Drachal - urodziła się w 1951 roku w miejscowości Chromin 
w okolicach Garwolina. Od 1974 roku mieszka w Kozienicach, z którymi związała 
całe swoje życie.

Zainteresowanie twórczością ludową artystka wyniosła z rodzinnego domu. W tajniki 
hafciarstwa i koronkarstwa wtajemniczyła panią Barbarę mama, czyniąc z artystki 
kontynuatorkę rodzinnych tradycji, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dzięki 
niej rzemiosło stało się ogromną, życiową pasją Pani Barbary a także sposobem  
na życie. 

Władysława Barbara Drachal koronkarstwem zajmuje się od około piętnastu lat, posługując się zarówno 
igłą, szydełkiem, jak i drutami. Pierwsze swoje prace wykonała już w dzieciństwie. Poza koronkami 
zajmuje się także tkactwem oraz haftem. Do surowców najczęściej używanych przez twórczynię należą 
wełna, mulina oraz nici bawełniane typu kordonek. 

Jej warsztat mieści się w domu - „przy kuchennym stole”, z którego wychodzą bieżniki, obrusy, serwetki, 
frywolitki, jak również zabawki i ozdoby. Wzory do swych prac czerpie z notatek pozostawionych przez 
matkę, fachowej literatury, a także rozmów z ludźmi.
Pierwotnie stosowane przez artystkę wzory wypływały z kultury Garwolina, skąd pochodzi twórczyni. 
Dopiero później przyswoiła sobie lokalne tradycje koronkarskie oraz wzbogaciła swój wzornik o nowe 
motywy, będące wynikiem zarówno własnej inwencji, jak i zapożyczeń. W jej twórczości dominują 
formy roślinne oraz zwierzęce. Obrazy haftowane krzyżykami ukazują także pejzaże mazowieckiej wsi 
oraz barwy i różnorodność przyrody.

Debiutowała jako twórczyni ludowa w 1998 roku na wystawie w Muzeum Regionalnym w Kozienicach. 
Od tej pory swoje prace prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Chętnie bierze udział  
w różnorodnych imprezach, dożynkach, plenerach czy jarmarkach. Wykonuje również prace na zamówienie 
odbiorców prywatnych oraz prowadzi warsztaty na kółkach zainteresowań. Za swoją pracę artystka 
otrzymała wiele dyplomów i odznaczeń. Jednym z nich jest medal 450-lecia Miasta Kozienice na rzecz 
rozwoju Ziemi Kozienickiej.

Należy do Grupy Twórczej „Vena” działającej przy Domu Kultury 
w Kozienicach oraz do Grupy „Galeria” w Wieży 
– Centrum Promocji Sztuki.

KONTAKT:
tel. 508 722 166
e-mail: drachal@op.pl

rodz inne tradyc je
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Władys ława Barbara DrachalRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej



Niekiedy stara się je unowocześniać, dostosowując się do zapotrzebowania oraz wymogów  
rynkowych. Spod jego ręki wychodzą różnego rodzaju koszyczki dekoracyjne i na święconkę, 
kosze gospodarcze, beczki zasobowe, kosze na kwiaty, płoty, tacki na owoce, aranżacje zieleni, 
a nawet kosze służące do transportu gołębi robione na modłę francuską. Swoje wyroby 
prezentuje na wszelkiego rodzaju festynach, jarmarkach oraz pokazach sztuki ludowej.  
Od lat bywa także stałym gościem imprez odbywających się w Muzeum Wsi Radomskiej, 
uczestniczy w dożynkach.

W 2011 roku uzyskał tytuł czeladnika w zawodzie koszykarz-plecionkarz.  
Po zakończeniu kursu nawiązał kontakt z Miejskim Domem Kultury w Dęblinie, 
który zainteresował się jego umiejętnościami. Dzięki temu Pan Grzegorz od pięciu 
lat prowadzi tam zajęcia przewodząc sekcji wikliniarskiej. 

Za swoją pracę artysta uzyskał wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym za zgodność 
z tradycyjnymi wzorami. Współpracuje z różnymi stowarzyszeniami z całego kraju 
oraz należy do kozienickiej Grupy Twórczej Vena. 

KONTAKT:
tel. 505 491 974
e-mail gordatgrzegorz@wp.pl 
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Grzegorz GordatRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej

Grzegorz Gordat - artysta wikliniarz z Kozienic. Urodził się 17 marca 1985 roku w Kozienicach. Ukończył 
technikum ekonomiczne w Pionkach, a następnie zdobył uprawnienia instruktorskie z wikliniarstwa  
w specjalistycznym kursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Akademia w Łucznicy. Obecnie mieszka 
w gminie Gniewoszów w miejscowości Borek.

Grzegorz Gordat wikliniarstwem zajmuje się od 2002 roku. Sztuki wyplatania 
koszy nauczył się od wuja, pomagając mu zimą przy ścinaniu wikliny nad Wisłą. 
Od tej pory artysta stale pogłębiał swoją pasję, a także rozpoczął poszukiwania 
tradycyjnych wzorów i sposobów stosowanych w lokalnym wikliniarstwie. Ponadto 
posadził na swojej posesji kilka metrów różnych odmian materiału, co pozwala 
mu na pracę całoroczną, a nie tylko sezonową.

Do swej pracy artysta używa kilku podstawowych narzędzi, do których należą 
deska plecionkarska, sekator, nóż ogrodowy oraz różnej wielkości szydła. Wszystkie 
wyroby Pan Grzegorz wykonuje techniką żebrowo – krzyżową, powielając 
tradycyjne wzory. 



Sylwester  IwańczykRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej

przeobrażanie przyrody

10

Sylwester Iwańczyk - urodził się 14 maja 1940 roku w Czerwonce koło Warki, gdzie mieszka do 
dziś. Jego przygoda artystyczna i odnajdowanie form, w które wciela nowe życie rozpoczęła się  
w 1990 roku, kiedy zaczął cierpieć na postępującą utratę wzroku. Aby odnaleźć swoje miejsce  
w zaistniałej rzeczywistości potrzebował jakiegoś zajęcia, które wypełniłoby wolny czas i pozwoliłoby 
oderwać się od ograniczeń spowodowanych przez chorobę. Zajęciem takim stało  się rzeźbienie a raczej 
swoiste „przeobrażanie przyrody”.

Tworzywem artystycznym Sylwestra Iwańczyka są uformowane przez przyrodę korzenie i kawałki 
drewna, które za pomocą prostych narzędzi: dłuta, piłki, scyzoryka czy wiertarki z metalową szczotką  
zamienia w rzeźby. W poszukiwaniu odpowiedniego drewna do obrobienia odbywa wraz z żoną częste 
spacery do lasu. W dużej mierze forma rzeźb podyktowana jest tym co stworzyła natura, bo to ona 
dokonuje pierwszej rzeźbiarskiej obróbki, a artysta jedynie drobnymi korektami uwypukla kryjące się 
w nich formy, dostosowuje je do własnej wizji.  W swoim zapale twórczym stara się jednak zachować  
dziewiczy kształt znalezionego korzenia. „Poprawiam to co stworzyła natura” mówi pan Sylwester. 
Nade wszystko umie dostrzegać jego piękno, choć, wielu przechodzi obok obojętnie. Wszechstronna 
jest tematyka jego prac obejmująca postaci ludzi, drzew i zwierząt, pełne ekspresji, utrzymane  
w tajemniczym, jakby baśniowym klimacie. Ten kolorowy bestiariusz, w którym odnajdziemy zwierzęta 
realne, wyimaginowane a także straszydła z lokalnego folkloru, kusi swą formą i zaprasza do cudownego, 
nierealnego świata. Świata zaklętego w pięknie kozienickiego korzenia.

KONTAKT:
tel. 48 662 71 37



Lucyna Kudlak - urodziła się w 1938 roku w Warszawie. Z wykształcenia jest księgową. Po ukończeniu 
edukacji pracowała w Ministerstwie Przemysłu oraz w Spółdzielni Pracy w Warszawie. Tam założyła 
także swoją firmę oraz wstąpiła do Spółdzielni Rzemieślniczej „Centrum”, której członkiem jest do dziś.
W 1995 roku otrzymała honorową odznakę rzemiosła, nadaną przez Zarząd Izby Rzemieślniczej  
i Małej Przedsiębiorczości za swoją działalność społeczną. Od 2006 roku mieszka w gminie Magnuszew 
w miejscowości Stara Żelazna.

Od wczesnej młodości pasjonowały ją robótki ręczne. W związku z tym z zaciekawieniem podglądała 
prace mazowieckich twórców. Przyglądała się starym, tradycyjnym wzorom powstałym na terenie 
centralnej Polski. Druty, szydełko i haft stały się integralną częścią jej życia oraz sposobem realizacji 
potrzeb i ambicji twórczych. 

Na tle jej twórczości odcinają się jednak przepiękne obrazy malowane nitką. Na ich powstanie artystka 
potrafi poświęcić czasami kilka miesięcy, używając do ich stworzenia nawet stu kolorów. Najbardziej 

lubi haftować portrety, wśród których przeważają postacie kobiece. Na jej pracach pojawiają 
się także kwiaty. Słoneczniki, żonkile, maki oraz róże wyglądają jakby przed chwilą zostały 

zerwane z magnuszewskiego, przydomowego ogródka. 

 Swoją pasją zaraziła także córki oraz synową. Wykonała około 100 prac różnego 
rodzaju: portrety, przedstawienia kwiatów, serwety, obrusy.

Jej prace można podziwiać w Centrum Promocji Sztuki „Galeria” w Kozienicach, 
gdzie wystawia je od kilku lat.

KONTAKT:
tel. 510 270 807

nitką malowane1 1

Lucyna KudlakRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej



Zbigniew Kurasiewicz - artysta rzeźbiarz . Urodził się 19 lutego 1950 roku w Olszynie w województwie 
wrocławskim. Do Kozienic przeprowadził się wraz z rodziną w 1965 roku. Z wykształcenia jest 
technologiem drewna.

Zamiłowania artystyczne Zbigniew Kurasiewicz odziedziczył po ojcu, który był samoukiem zajmującym 
się malarstwem oraz rysunkiem, a także trudną sztuką intarsji. Dodatkowo zdobył doświadczenie 
artystyczne ucząc się w szkole zawodowej, gdzie uczęszczał na zajęcia z rzeźby, stolarstwa i snycerstwa.
Pomysły na swe rzeźby artysta czerpie z własnej wyobraźni oraz podglądając prace innych twórców. 
Koncepcje podsuwa mu również sama struktura materiału oraz kozienicka natura. Ponadto ceni sobie 
uwagi kolegów i znajomych dotyczące jego dzieł oraz pracy. Zwierzęta Puszczy Kozienickiej są jednym  
z jego ulubionych tematów, ale oprócz nich rzeźbi także sylwetki ludzi, zamki oraz postacie  
z kręgu religii chrześcijańskiej i mitologii ludowej. Pan Zbigniew tworzy też płaskorzeźby. Na jego pracach 
pojawiają się bacznie zaobserwowane elementy lokalnej przyrody i architektury oraz postacie i scenki 
rodzajowe z życia mazowieckiej wsi. Interesuje go również snycerka.

fascynac ja mater ią 1413

Zbigniew Kuras iewiczRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej

Artysta posiada własny warsztat. Znajduje się on w piwnicy bloku, w którym mieszka. Do swej pracy 
używa wielu narzędzi: dłut, siekier, pił a także wyrzynarki, szlifierki oraz przykręcanego do stołu imadła. 
Z tworzyw preferuje lipę i topolę z racji swej podatności na profilowanie. 

Bierze aktywny udział w życiu artystycznym Kozienic. Uczestniczy w licznych konkursach, kiermaszach, 
plenerach artystycznych oraz przeglądach twórczości ludowej.

KONTAKT:
tel. 793 139 163
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Elżb ieta Les iak-WęgrzeckaRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej

Elżbieta Lesiak-Węgrzecka - artystka tkacz z Radomia. Urodziła się 1 lipca 1939 roku. Ukończyła 
studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom u profesor Anny Śledziewskiej, ze 
specjalności tkanina. W latach 80 przeprowadziła się na stałe do Garbatki, gdzie jej rodzice posiadali 
działkę. Od lat specjalizuje się w tkactwie unikatowym, które jak twierdzi jest całym jej życiem i pasją.  
Lesiak – Węgrzecka pracuje w technikach mieszanych: gobelin, sumak, kilim, wykorzystując do tego 
wełnę. Inne surowce stosuje tylko w przypadku prac abstrakcyjnych. Do tej pory artystka wykonała 
wiele tkanin, które poszeregowane są w cykle: pejzaże polskie, kwiaty, słońca, abstrakcje roślinne, 
pejzaże w abstrakcji, cztery pory roku, z Polski.

Ulubionym tematem twórczości Pani Elżbiety jest pejzaż miejski oraz przyroda jej ukochanej Garbatki.
Od czasu przeprowadzki Garbatka stała się dla Elżbiety Lesiak-Węgrzeckiej głównym źródłem inspiracji, 
a praca, która najbardziej wiąże się z gminą zatytułowana „Droga do Gródka” znajduje się w Francji. 
Oprócz licznych wystaw krajowych, swoje prace prezentowała także poza granicami Polski. W związku  
z tym prace twórczyni znajdują się w muzeach oraz w prywatnych zbiorach w Polsce, Niemczech, 
Francji, Arabii Saudyjskiej, Australii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Japonii, USA, Grecji i Włoszech.

Obecnie artystka jest członkiem radomskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków oraz 
Polskich Artystów Tkaczy. Należy także do Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, w którego pracach 
aktywnie uczestniczy. 

KONTAKT:
tel. 48 621 06 46



Jadwiga Morzyńska Rzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej
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Najchętniej wyszywa kompozycje kwiatowe, portrety znajomych i przyjaciół  
z całej Polski oraz z zagranicy. Inspiracje czerpie podglądając stale zmieniające 
się piękno Puszczy Kozienickiej oraz pobliskich łąk ubranych w lokalne 
kwiecie. Jej prace można oglądać podczas wielu imprez kulturalnych. 
Pani Jadwiga przekazuje  także swoje umiejętności kobietom w okolicy 
chętnie prowadząc zajęcia w kołach Gospodyń Wiejskich.

KONTAKT:
tel. 48 621 61 38
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Jadwiga Morzyńska - urodziła się w 1947 roku w Kozienicach. Od wielu lat mieszka w Sieciechowie. 
Jest emerytowaną nauczycielką matematyki.

Haft to jej hobby i pasja, której poświęca  cały wolny czas. Kontynuuje tym samym tradycje rodzinne, 
które przejęła od matki. Wzory do swoich prac projektuje sama. Niekiedy korzysta z gotowych rozwiązań 
– wzorów zaczerpniętych z rodzimego folkloru. Jej ulubione techniki, to haft krzyżykowy płaski, haft 
przestrzenny, makrama, koronki szydełkowe i roboty na drutach. Jej prace wykonywane są bardzo 
starannie a jeden obraz powstaje nawet przez 3-4 miesiące.



Helena Szamańska - urodziła się 1 lipca 1976 roku w Kazachstanie w Kokczetau. W Kozienicach mieszka 
od 2001 roku. Zawodowo zajmuje się tańcem, realizując się przy tym jako choreograf. W 2003 roku 
zakłada własny zespół „Freestylers”, który do dziś działa w Kozienicach.

Taniec to nie jedyna pasja Heleny Szamańskiej. Od dzieciństwa interesuje się malarstwem oraz fotografią, 
którą jak twierdzi „zaraził ją” tata. Oprócz uprawiania tradycyjnego malarstwa wykorzystującego 
technikę olejną i pastele, pani Helena maluję na szkle, ozdabiając ciekawe pod względem kształtu  
i koloru butelki oraz słoiki. 

Tematem jej prac jest głównie martwa natura, kwiaty a czasem zwierzęta. Bliskie również jej są pejzaże 
opisujące malowniczość południowego Mazowsza, które utrwala w różnych porach roku ukazując tym 
samym ogromną paletę niesamowitych kolorów oraz różnorodności stworzonych przez naturę. Inspiracje 
czerpie z wnikliwej obserwacji piękna kozienickiej przyrody oraz otaczającego nas świata, przyjmując  
go z całym bogactwem kształtów i barw. 

Od 2003 roku pochłania ją nowa dziedzina sztuki jaką jest koronkarstwo. Robi serwetki, 
bieżniki, ozdoby świąteczne, zabawki, ubrania oraz buciki dla dzieci. W swych pracach 

wykorzystuje wzory oparte na lokalnych tradycjach. Prezentuję  je na kiermaszach 
ludowych obok ręcznie wykonywanej biżuterii.

Artystka bierze udział w licznych konkursach plastycznych, wystawach, plenerach 
oraz kiermaszach ludowych. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych 
kolekcjonerów w Niemczech, Francji, Kazachstanie, Rosji, Anglii oraz w galeriach 
i ośrodkach kultury całej Polski.

KONTAKT:
e-mail: helsza@wp.pl

bogactwo kszta ł tów i  barw19
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Eligiusz Szewczyk - urodził się w 1961 roku w Kozienicach. Zamiłowania  artystyczne do rzeźbiarstwa  
zaszczepił w nim jego ojciec, Grzegorz Szewczyk.

Pan Grzegorz był jednym z najbardziej znanych kozienickich twórców.  
Ze względu na szeroką gamę zainteresowań obejmującą rzeźbę, malarstwo 
oraz poezję w środowisku artystycznym określany był mianem „człowiek 
renesansu”. 

Pierwsze swoje prace Eligiusz Szewczyk wykonał już jako nastolatek 
podglądając oczywiście tatę. Od tamtej pory w jego codzienności na stałe 
zagościła sztuka. 

Jego główną formą ekspresji artystycznej jest rzeźba monumentalna  
i kameralna. Jednak ciągle poszukuje nowych form wyrazu. Wykonuje rzeźby 
zarówno w stylu ludowym, jak i we współczesnym. 

Inspiracje do swoich prac czerpie rzeźbiarz z tradycji i kultury ziemi  
kozienickiej. Jego prace zadziwiają kunsztem i detalem. Mają w sobie coś 
wyjątkowego. 

Eligiusz Szewczyk nie lubi stagnacji. Stara się żeby jego rzeźby żyły swoim 
normalnym drewnianym życiem. Stara się uchwycić ruch, emocje oraz ulotne 
chwile. Słucha również tego co mu podpowiada drewno. Pokazuje dole  
i niedole życia na Mazowszu. Tworzone przez niego rzeźby są bardzo ludzkie 
płaczą, cierpią i pocą się przy pracy.

cz łowiek renesansu
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Jego prace to także zaklęte w drewno figurki ludowe, różnego rodzaju świątki, zwierzęta czy postaci  
z tutejszych legend. To jego osobiste postrzeganie świata - zapis tego co widział, co słyszał, co przeżył 
i zapamiętał. Ponadto jest bardzo skromny nie szuka poklasku. Opiekuje się Izbą Twórczą odziedziczoną 
po ojcu.

Swój dorobek artysta  prezentował  podczas licznych wystaw zbiorowych, konkursów oraz plenerów 
rzeźbiarskich w kraju i zagranicą. Do tej pory zdobył wiele nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się 
w licznych galeriach sztuki na terenie kraju i za granicą. Należał także do Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych i Związku Plastyków Warmii i Mazur “Fenix” oddział Kozienice.

KONTAKT:
Izba Twórcza Grzegorz Szewczyk. Rzeźba
ul. Batalionów Chłopskich 28
tel. 502 092 104
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Anna Danuta Wojc iechowskaRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej

Anna Danuta Wojciechowska - to rodowita kozieniczanka. Pełna pasji, nietuzinkowa, z ogromnym 
poczuciem humoru. Otwarta oraz bardzo spontaniczna. Dla przyjaciół i bliskich po prostu Danka.

Artystka od dzieciństwa interesowała się malarstwem.  Jednak jej przygoda ze sztuką rozpoczęła się tak 
naprawdę w szkole średniej, kiedy była uczennicą Liceum Plastycznego w Nałęczowie. W późniejszych 
latach ukończyła Kurs Akademii Rysunku w Poznaniu.

Malarka chętnie bierze udział w wielu plenerach ogólnopolskich i międzynarodowych. Należała do Związku 
Plastyków Warmii i Mazur oddział „Fenix” w Kozienicach. W tej chwili jest członkiem Radomskiego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury. Swoje prace prezentuje na wystawach poplenerowych, zbiorowych 
oraz indywidualnych na terenie całego kraju i za granicą. Obrazy Danuty Wojciechowskiej znajdują się 
w zbiorach na całym świecie.

Danuta Wojciechowska swoje prace wykonuję techniką olejną, używając do tego zarówno pędzla jak 
i szpachelki. Jej malarstwo cechuje ogromny realizm oraz wnikliwość obserwacji. Inspiracje czerpie  
z otaczającego świata oraz przyrody ziemi kozienickiej. Latem są to lokalnie kwitnące chabry i łany 
zboża. Wiosną pączki brzozy oraz innych drzew i kwiatów, jak również zielniejąca się trawa. Fascynują 
ją także pełne uroku uliczki mazowieckich miasteczek, leniwe zaułki miejskich kamienic, grube i wypukłe 
mury kozienickiego pałacu czy stare, pootwierane okiennice w otoczeniu pnących kwiatów. 

KONTAKT:
Galeria Autorska
ul. Radomska 35
26-900 Kozienice
tel. 601 627 083
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Marlena Zielińska - pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej. Ziemię Kozienicką zamieszkuje od 1995 roku. 
Malarstwem zajmuje się od 2003 roku a od 2008 roku należy do kozienickich stowarzyszeń „Galeria” 
oraz „Vena”. Jej twórczy dorobek stanowią wystawy indywidualne oraz zbiorowe. Swoje prace 
prezentowała także na różnych imprezach kulturalnych. Wiele spośród jej prac znalazło się w licznych 
kolekcjach prywatnych. W 2009 roku wraz z mężem Andrzejem – malarzem i rzeźbiarzem założyła 
Pracownię Malarsko-Rzeźbiarską „Impresja”.

Pani Marlena czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym Kozienic. Prowadzi także warsztaty 
malarskie dla dzieci i młodzieży, przekazując swą wiedzę na temat zwyczajów kozienickiej ziemi.

Tematyka jej prac jest bardzo szeroka, począwszy od pejzaży inspirowanych regionalnym folklorem 
i tradycją mazowieckiej wsi, poprzez martwe natury, postacie, aż do nowoczesnych abstrakcji. Jej 
zauroczenie ludowością widoczne jest także w ręcznie robionej biżuterii z lokalnymi motywami. 
Sukcesywnie wykorzystuje wzory zakorzenione w kozienickiej tradycji, na bazie których powstają 
interesujące, często nowatorskie kompozycje. 

Wśród jej prac możemy również dostrzec obrazy inspirowane jej ulubionymi malarzami: Claude 
Monetem, Augustem Renoirem, Gustawem Klimtem oraz Juliuszem Kossakiem. Chętnie maluje także 
obrazy na zamówienie oraz dekoracje na ścianach mieszkań czy firm. Jak sama twierdzi w malarstwie 
najbardziej urzekają ją kolory, którymi śmiało operuje.  

Drugą, wielką pasją Marleny Zielińskiej jest poezja. Jak sama twierdzi: „kiedy nie maluję piszę wiersze”. 
Coraz chętniej prezentuje je również na wystawach malarskich.

           KONTAKT: Pracownia Malarsko-Rzeżbiarska „Impresja” - Marlena Zielińska
           tel. 660 526 734 
           e-mail: marlena.zielinska@vp.pl

Kolekcjonuję łzy…

W kolorowych fiolkach
Rządkami, równiutko
w czerwonych - te z miłości
w żółtych - z bezsilności
w niebieskich - z tęsknoty
w zielonych - z głupoty
w fioletowych - 
z żalu, żałoby, rozpaczy,
niewybaczonych krzywd,
które już dziś nic nie znaczą.

A w kryształowej pięknej fioleczce
Są łzy ze szczęścia -
                                te najcenniejsze.



Publikacje wydane w ramach działania wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – „Małe Projekty”, 
sfinansowane ze środków Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


