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DRODZY CZYTELNICY, SZANOWNI PAŃSTWO 
Zgodnie ze zobowiązaniem, które złożyliśmy publikując pierwszą część albumu, przekazujemy w Państwa 
ręce jego drugą edycję. Zamieszczamy w niej informacje dotyczące twórców działających na naszym 
terenie.

Prezentujemy sylwetki autorów oraz ich prace. Tym razem zakres tematyczny został wzbogacony o poetów 
i fotografików. Ludzi, którzy przemawiają do nas za pomocą słowa pisanego i obrazu otaczającej nas 
rzeczywistości utrwalonej w obiektywie aparatu fotograficznego. Pomimo różnorodności form wyrazu, 
wszystkich artystów łączy jedna wspólna myśl - przywiązanie do stron rodzinnych.  Ich twórczość jest 
ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Południowego Mazowsza, przyczynia się do kształtowania  
pozytywnego wizerunku subregionu.

Publikacja jest realizowana w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prezentując szerokiej 
publiczności sylwetki i dorobek twórców lokalnych promujemy Ziemię Kozienicką z jej zasobami 
przyrodniczymi i kulturowymi.

Dane kontaktowe poszczególnych osób zostały zamieszczone za ich zgodą.

Wszystkich zainteresowanych szerszym poznaniem dorobku artystycznego prezentowanych twórców 
zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nimi. Szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież do spotkań  
z twórcami lokalnym. Oni, mają nam coś do przekazania.

                                                                       Z wyrazami szacunku
                                                                         Marek Przedniczek
                                    Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
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Natalia Bielawska - lat 23, pochodzi z Kozienic. Z wykształcenia jest grafikiem komputerowym.

Od dziecka interesowała się  różnymi dziedzinami  sztuki. Aktywnie uczestniczyła  we wszystkich 
wydarzeniach szkolnych na polu artystycznym - brała udział w licznych konkursach plastycznych, 
otrzymując w nich wyróżnienia i główne nagrody. Jak sama przyznaje lubiła także wymyślać ozdoby, 
które następnie z dumą nosiła.

Natalia skończyła grafikę komputerową w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych 
w Warszawie. Obecnie kontynuuje naukę w Stanach Zjednoczonych. Artystka oprócz grafiki zajmuje się 
również projektowaniem wnętrz i fotografią. Jednak jej największą pasją jest projektowanie i tworzenie 
dużej oraz wyrazistej biżuterii – takiej jaką sama najchętniej lubi nosić.

Natalia Bielawska to bardzo kreatywna projektantka biżuterii, która za pomocą różnych materiałów 
własnoręcznie wykonuje każdy jej element. W związku z tym stworzenie jednego dzieła wyszywanego 
ręcznie z koralików zajmuje jej ponad 30 godzin. Dzięki temu w jej pracach nigdy nie znajdziemy 
identycznych kolii, kołnierzyków, czy bransoletek. Każdy z jej naszyjników jest niepowtarzalny  
i unikatowy. Każdy stanowi misternie wykonane, małe dzieło sztuki.

Pracę z biżuterią zaczyna od znalezienia inspiracji, później powstaje projekt.  A inspiruje ją wiele rzeczy, 
o czym najlepiej świadczą jej kolekcje –  niezwykle zróżnicowane, zarówno kolorystycznie, jak i pod 
względem materiałów, z których zostały wykonane. W swoich pracach wykorzystuje między innymi 
suwaki, skóry naturalne, szklane koraliki oraz rozmaite tworzywa. Na pierwszy rzut oka pomieszanie tak 
różnych modułów może okazać się nie do pomyślenia, jednak w biżuterii artystki tworzy fantastycznie 
spójną całość.

Prace Natalii Bielawskiej są osobiste i bardzo zróżnicowane. Opierają  się na różnorodnych motywach 
roślinnych oraz geometrycznych wzorach. Jej dzieła to także próby połączenia technik rękodzieła 
ludowego i sztuki złotniczej.

W „kuferku” Natalii możemy zatem dostrzec rozległą gamę bardzo kobiecej i pięknej biżuterii, której 
miękkie kształty oraz symetryczna budowa stanowią główne atuty. 

Prace artystki możemy znaleźć w Warszawskich butikach i galeriach handlowych. Natalia wykonuje 
także projekty na indywidualne zamówienia klientów. Chętnie uczestnicy także w targach i imprezach 
organizowanych na terenie całej Polski.

KONTAKT:
nbjewellery@gmail.com

małe dz ieła  sztuk i
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Wiesław Budziński - urodził się 18 grudnia 1960 roku w Głowaczowie. Od urodzenia związany jest 
z Ziemią Kozienicką a dokładnie z Brzózą.

Od dzieciństwa przejawiał zdolności i zainteresowania plastyczne. Jednak dopiero w wieku 27 lat zaczął 
za pomocą pędzla kreować swój własny świat na płótnie. 

W sztuce kieruje się intuicją a nie zasadami akademickimi. Charakterystyczną cechę jego malarstwa
stanowią powtórzenia. Częstym tematem w jego twórczości są motywy roślinne. Jak sam podkreśla

jest silnie związany z przyrodą południowego Mazowsza.

Sztuka jest dla niego drogą do wyrażania elementarnych, silnych emocji  
i stanów. Artysta swobodnie operuje zarówno formą, jak i kolorem. Zaskakuje 
widza mieszanką nonsensu i kroplą absurdu. Manipuluje barwą, tworząc dobrze 
przemyślany, barwny kolaż.

Jego krajobrazy geometryzują się – stając się barwnymi bryłami. To sceny  
z pogranicza jawy i snu. 

Duchowa forma wyobrażenia, obrazy burzące logiczny porządek 
rzeczywistości, zakrawające o irracjonalność. W jego twórczości 
przedmioty rzeczywiste pełnią nową, wymyśloną funkcję. Wydają się być 
umieszczane zupełnie przypadkowo - sprzeczne z logicznym porządkiem 
rzeczywistości, zawierają w sobie nutkę niedopowiedzenia.

Artysta zadebiutował w 1998 roku prezentując swoje prace na 
wystawie w galerii „Format” w Pionkach.

Od tego czasu jego  zainteresowania  plastyczne 
znacznie się rozszerzyły. Pochłaniają go nowe dziedziny – malarstwo na 
szkle, metaloplastyka z metali kolorowych oraz fotografia, głównie 
przyrody. 

Wiesław Budziński uzależniony jest także od górskich wędrówek. 
Lubi podróżować i poznawać nowe miejsca oraz ludzi. Uprawia 
także turystykę rowerową.

KONTAKT:
e-mail: wbudzinski@wp.pl
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Mirosław Dziedzicki - urodził się 21 września 1962 roku w Pionkach, choć całe jego życie związane 
jest z Garbatką. 

Talenty artystyczne przejawiał Mirosław Dziedzicki już od dziecka. To ojciec kupił mu 
pierwszy komplet dłut, nie spodziewając się, że ta niewinna zabawa przerodzi się  

w życiową pasję syna.

Przełom w jego pracy nastąpił w 1983 roku podczas Dni Garbatki. To tu 
zetknął się z rzeźbiarską twórczością regionalnych artystów i stwierdził, 
że też potrafi. Od tamtej pory sprawdzał się w różnych technikach, ale 
pozostał wierny głównie rzeźbie. 

Artysta tworzy przeważnie w drewnie, które uważa za najwdzięczniejsze 
tworzywo. Jego ulubionym materiałem jest lipa. Podchodzi do niej z czułością 
i niemalże ze świętością bo fascynuje go natura oraz kultura słowiańska,
w której lipa odgrywa szczególną rolę.

Mirosław Dziedzicki czaruje drewnem. Jego prace choć pełne ekspresji są 
zarazem pieczołowicie „wygłaskane”. Zawierają w sobie mocne, ale zarazem 
subtelne pociągnięcia dłuta, są pomysłowe. Twórczość Mirosława Dziedzickiego 
oprócz realnych przedstawień to fantastyczne stwory z wyimaginowanego, 
bajkowego świata. To cała plejada dziwacznych „maszkaronów” rodem  
z nierealnego cyrku pełnego barwnych absurdów.

Oprócz tworzenia w drewnie praktykuje także rzeźbienie w kamieniu. 
Interesuje go również fotografia i malarstwo („Stacja Garbatka”, Portret 

czary w drewnie
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Jana Kochanowskiego). Jest autorem „Opowieści o smutnym portrecie wesołego malarza, czyli Marc 
Chagall w obrazie „O zmierzchu”. Zajmował się także renowacją mebli zabytkowych, rzeźbiarską 
sztuką użytkową, płaskorzeźbą oraz rzeźbiarskim wystrojem wnętrz prywatnych i lokali użyteczności 
publicznej. Dziedzicki brał również udział w pracach rekonstrukcyjno - konserwatorskich barokowych 

wnętrz kościołów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w Łowiczu, w Bartoszycach oraz Kaplicy Jana 
Kochanowskiego w Czarnolesie.

Swoje prace wystawiał w kraju i za granicą. Prace Dziedzickiego znajdują się w zbiorach krajowych  
i zagranicznych: w Anglii, Niemczech, Włoszech, Austrii i Rosji.

KONTAKT:
tel. 501 480 228
e-mail: mirek_dziedzicki@O2.pl
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Najczęstszymi tematami jego prac są kultura i tradycja Ziemi Kozienickiej. Bliska jest mu także sztuka 
sakralna. Jego rzeźby cechuje ekspresja oraz masywność formy. Ostrość konturów powoduje 
natomiast, że jego postacie nabierają charakteru i osobowości. 

Drugą pasją twórcy jest poezja, na polu której odnosi również sukcesy.

W wolnym czasie Stanisław Grudzień  zajmuje się organizowaniem życia artystycznego. 
Chętnie bierze udział w plenerach, kiermaszach czy jarmarkach. Zorganizował kilka 
plenerów rzeźbiarsko – malarskich oraz konkurs o zasięgu ogólnopolskim: „Życie  
i dzieło ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w sztuce ludowej”.

Przez osiem lat pełnił funkcję Prezesa Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych, jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej.  
W 2003 roku był jednym z inicjatorów powstania Centrum Promocji Sztuki „Galeria” 
w Kozienicach, które uważa za swoje dziecko.

Pan Stanisław chętnie współpracuje z osobami niepełnosprawnymi oraz młodzieżą 
szkolną. Za swoją działalność artystyczną i społeczną został uhonorowany licznymi 
nagrodami, dyplomami i medalami między innymi: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi 
RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. Oskara Kolberga, a także 
brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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Stanisław Grudzień - urodził się 8 maja 1937 roku w Kozienicach, gdzie mieszka do dziś. Talent rzeźbiarski 
przejawiał „od zawsze”. Jak sam podkreśla odziedziczył go po dziadku Franciszku Karpińskim, który 
wykonywał dekoracje okienne a w wolnych chwilach parał się także lutnictwem. Pierwsze swoje prace 
artysta wykonywał już jako dziecko, strugając dla swych sióstr drewniane laleczki. 

Zadebiutował w 1977 roku podczas wystawy zbiorowej zorganizowanej przez 
kozienicki Dom Kultury. Rok później wziął udział w swym pierwszym plenerze 
rzeźbiarskim. 

W 1979 roku otrzymał wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Sakralnym, 
a dwa lata później w konkursie sakralnym PAX nagrodzono trzecim miejscem 
jego rzeźbę „Frasobliwy”. Dopiero 2004 rok przyniósł mu pierwsze miejsce   
w konkursie „Ginące Zawody”.

Stanisław Grudzień uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych  
i zbiorowych o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Jego rzeźby 
znajdują się z muzeach, kościołach, instytucjach kultury oraz w prywatnych 
kolekcjach.
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Józef Kondeja - Urodził się w 1953 roku w Kuźmach koło Kozienic. Od dziecka związany z wsią, na 
której zetknął się nie tylko z obrzędami i zwyczajami ludowymi, ale także z ciężką pracą. Wychowanie 
w otoczeniu natury, będzie potem rzutowało zarówno na życie, jak i twórczość artysty. Już jako mały 
chłopiec Józef Kondeja przejawiał talent do rysunku, uciekał w świat zwierząt i przyrody. Zanim 
zmierzył się z drewnem zaczynał od styropianu. Pierwszą pracą była postać Matki Boskiej, wyrzeźbiona 
zwykłym, kuchennym nożem.

Zadebiutował w 1988 roku prezentując swoje prace na wystawie zorganizowanej przez kielecki 
oddział PAX. Rzeźby Józefa Kondei, utrzymane w konwencji ludowej, cechuje ogromna siła wyrazu 
oraz indywidualny wyraz. W jego twórczości dominują głównie tematy przyrodnicze. Obok motywów 
roślinnych, prezentuje artysta cudowny świat zwierząt, urzekający bogactwem kolorów i rozmaitością 
form. Jego ulubionymi pracami są także anioły, postacie świętych oraz szopki, z których jest bardzo 
dumny. Wzory do swoich prac czerpie artysta z literatury oraz otaczającej go przyrody południowego
Mazowsza. Pomysły podsuwa mu również wyobraźnia oraz struktura samego materiału. Pan Józef 
tworzy też płaskorzeźby ukazujące różnorodnie tematyczne scenki rodzajowe. Z tworzyw preferuje lipę 
i topolę. Do swojej pracy używa także własnoręcznie wykonanych narzędzi. 

Swój dorobek prezentował artysta na wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Na swoim koncie ma 
również udział w kilku plenerach sztuki, w tym dwóch międzynarodowych. W 1997 roku został przyjęty 
do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Od 1999 roku pełni funkcję Prezesa Kozienickiego 
Klubu Twórców Kultury przy Domu Kultury w Kozienicach. Należy także do Grupy Twórczej „Vena”. 
Aktywnie uczestniczy w konkursach, plenerach, kiermaszach oraz życiu artystycznym Kozienic.

Za swoją pracę artystyczną otrzymał wiele dyplomów i odznaczeń. Jednym z nich jest  odznaka Zasłużony 
Działacz Kultury nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KONTAKT:
tel. 792 684 966



Zofia Kucharska - z domu Lis, urodziła się 26 kwietnia 1928 roku w rodzinie chłopskiej, we wsi Dębniak 
koło Grabowa nad Pilicą. W 1978 roku Pani Zofia wraz z mężem i dwójką dzieci przeprowadziła się  
z Dębniaka do Kozienic.

Pierwszy wiersz napisała w 1971 roku mając 43 lata. Powstał on pod wpływem silnych emocji związanych 
z wyjazdem 15-letniego syna do szkoły do Bydgoszczy. Początkowo wiersze pisała tylko dla siebie, do 
szuflady. Dopiero rok 1985 okazał się przełomowy. To wtedy poznała Adolfa Krzemińskiego folklorystę 
i znawcę kultury ludowej, od którego otrzymała zaproszenie na  Wojewódzką Biesiadę Gawędziarzy, 
Poetów i Śpiewaków Ludowych, organizowaną w Zwoleniu. Na Biesiadzie poetka zdobyła I miejsce, 
tam też upewniła się, że jej twórczość jest coś warta, uwierzyła w siebie i swój talent.

Poezja Zofii Kucharskiej jest prosta, pisana z potrzeby jej wielkiego serca. Śmiało można ją 
wpisać w nurt poezji prymitywnej -  poezji żywej, prawdziwej. Choć pozbawiona gwary jest ściśle 
związana z kulturą ludową oraz Ziemią Kozienicką. Swoją tematyką przywołuje dawne obyczaje oraz 
urokliwe pejzaże, kładąc przy tym silny nacisk na najważniejsze wartości moralne. Jej wiersze są 
swojskie, pachną świąteczną choinką, polnymi kwiatami, pierogami i domowym ciastem. W każdym  
z nich wyraża ogromną miłość do otaczającego ją świata oraz wdzięczność Bogu za to co ma.

Poetka działa w Stowarzyszeniu Grupa literacka „Łuczywo” w Radomiu, oraz w Grupie Poetyckiej 
„Erato” w Kozienicach. Jest autorką pięciu tomików wierszy: „Wiersze”(1991), „Wiersze religijne” 
(1992), „Wiersze”(1994) i „Żegnaj moja chatko”(2003) oraz „Wiersze Babci Zosi” (2012). Swoje utwory 
publikowała także w „Tygodniku Radomskim”, „Dzienniku Radomskim” oraz „Kontakcie”. Zofia Kucharska 
chętnie bierze udział w spotkaniach autorskich. Uczestniczy także w uroczystościach regionalnych, 
biesiadach ludowych, jest częstym gościem w bibliotekach oraz ośrodkach kultury. Kocha dzieci, więc z 
przyjemnością odwiedza szkoły i przedszkola, przekazując najmłodszym miłość do otaczającego świata.

Jest także laureatką licznych konkursów literackich. Za swoją pracę artystka otrzymała wiele dyplomów 
i odznaczeń. Jednym z nich jest medal 450-lecia Miasta Kozienice na rzecz rozwoju Ziemi Kozienickiej. 
Uhonorowana została także przez Ministra Kultury Nagrodą im. Oskara Kolberga.

żywa
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•
Kiedy nocka zawitała                                                                              

Wszystkich do snu usypiała
Cały świat i wszystkie łany              

Do snu był ukołysany
I uśpiła łąk połacie                                             

Co w kwiecistej były szacie                              
Tylko mnie nie mogła uśpić                             

W mojej własnej chacie                                
Ja swe oczy zamrużyłam                                
Noc myślała że ja spałam
A ja wtedy o swej nocy

W swą poezję wiersz
Wplatałam

•

• 
Śpiewajcie ptaszkowie Bogu
kłaniajcie się Bogu kwiaty

szumcie mu piosnkę drzewa
niech cały świat Bogu śpiewa

niech morze mu szumi
piosenkę jaką umie

a rybki niech pluskają
i Boga wysławiają

i wszystko co na świecie żywe
niech Boga wielbi prawdziwie

i my się Bogu kłaniajmy
cześć należną mu dajmy

•

•
Pasałam ja gęsi pasałam ja krowy o rosie

śpiewałam piosenki a głos się rozlegał po lesie
w rannej rosie nogi swe myłam
ranna rosą ja gąseczki poiłam

ranną rosę  piły ptaszęta
każdy chyba tamte lata pamięta

toć dawniej człowiek chodził bosy
nie bał się ni słonka ni rosy
złota rosę łączka też piła

wszystkie kwiaty w swojej łące poiła
nie ma teraz łąki kwiecistej

ani zorzy ani rosy srebrzystej
po nich tylko pamięć została

jak żem w rannej rosie nogi mywała
•



Eugenia Kuna - to rodowita kozieniczanka. Malarstwem zajmuje się od 2004 roku. Pierwsze prace 
zaprezentowała w Centrum Promocji Sztuki w Kozienicach. 

Uprawia malarstwo olejne, pastel, rysunek ołówkiem oraz malarstwo na szkle. W swoim dorobku 
ma  ponad 170 prac o różnej tematyce. Jak sama twierdzi jest malarką z powołania. Realizuje swoje 
młodzieńcze marzenia o tworzeniu piękna pod każdą postacią. Zawsze widziała świat kolorowo. Inspirują 
ją malarze impresjoniści tacy jak August Renoir, Claude Monet, czy współczesny malarz ukraiński 
Alexander Onishenko. Natchnienie  czerpie również  z otaczającej natury, dlatego też głównym tematem 
jej prac jest przyroda.

Przede wszystkim uwielbia uwieczniać  ptaki, czyniąc z nich głównych bohaterów swoich malowanych 
opowieści. Ptak jest dla niej obiektem wartym najwyższego zainteresowania – nieskończenie wolnym 
wędrowcem. Przytrzymuje je chwilowo na gałęzi by ukazać jak się wdzięczą i puszą kolorowe szaty. 
Dodatkowo dba o każdy szczegół przez co jej ptaki stają się trójwymiarowe i żywe. Jej dzieła to też 

samotne łodzie - dryfujące na wietrze, pejzaże, martwe natury oraz wielobarwne kwiaty. Artystka 
maluje również zniewalająco piękne, zjawiskowe postacie. Eteryczne kobiety, pełne spokoju  

i piękna. Melancholijne i pełne wspomnień - nostalgiczne, samotne sylwetki, wychodzące 
poza ramy obrazu. Dodatkową pasją malarki jest poezja, którą zaraziła się od kolegów 

ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych i grupy „Galeria”.

Swoje prace malarka prezentowała na kilkunastu wystawach zbiorowych, 
indywidualnych i poplenerowych. Uczestniczy w corocznych plenerach, kiermaszach 
sztuki i konkursach. Należy do kozienickich Stowarzyszeń „Galeria” i „Vena”, jest 
także członkiem wspierającym w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. Obrazy 
Eugenii Kuny znajdują się w zbiorach indywidualnych na terenie całego kraju i za 
granicą, szczególnie w Norwegii i Szwecji. Jej prace można podziwiać w Centrum 
Promocji Sztuki w Kozienicach.

KONTAKT: tel. 48 614 45 85
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Eugenia KunaRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej

„Mój tajemny świat”

Widzę świat przez kropelkę wody
która mieni się kolorami tęczy
Kryształami fioletu połyskuje na dole
aby przejść w ultramarynę, potem 
w błękit nieba
tuż za nią wynurza się zieleń 
szmaragdowa
Zieleń która przepięknie miesza się 
z żółcienią
Potem wyłania się oranż kadmowy
ten dopiero jaśnieje jak słońce na 
niebie
aby się pobratać z karmazynem 
azalinowym

A na samej górze wszystkie te kolory
zamknięte są półokrągłą klamrą 
w kolorze
jasno czerwonym
Cudem jest maleńka kropelka,  
a ja jestem
szczęśliwym człowiekiem, żyjąc 
w świecie



Bogdan Mazur - emerytowany nauczyciel języka polskiego, publicysta, fotoamator. Urodził się w  1953 
roku w Kowarach koło Jeleniej Góry. Z Kozienicami związany jest od lat sześćdziesiątych. Uczestniczy 
w nauczycielskim ruchu literackim i fotograficznym. Wielokrotnie uzyskiwał nagrody i wyróżnienia  
w konkursach literackich i fotograficznych organizowanych przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz Ministerstwo Oświaty i Wychowania/Ministerstwo Edukacji Narodowej. Brał udział 
w licznych plenerach, wystawach pokonkursowych i zbiorowych. Zorganizował również kilkanaście 
wystaw indywidualnych.

Fotografią zainteresował się dzięki kolegom w kozienickim liceum. Podczas studiów pogłębiał swoje 
umiejętności fotograficzne w kieleckim Fotoklubie „Kontrast”, a w latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku brał czynny udział w pracach sekcji fotograficznej w Wojewódzkim Domu Kultury w Radomiu. 
Prowadził koła fotograficzne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 i 4 w Kozienicach. Jest twórcą 
kilku kozienickich widokówek.

Fotografia to jego życiowa pasja  -  utrwalanie ulotnej chwili oraz obrazów, do których chce się często 
wracać. Na swoich fotografiach – klatka po klatce oddaje to, co piękne w swej prostocie i na pozór 
niezauważalne. Ukazuje  kozienickie miejsca, które opowiadają swoje historie, niosą nieodkryte tajemnice. 
Za pomocą fotografii  Bogdan Mazur wyraża także swoje emocje, porusza wyobraźnię i przywołuję 
tęsknotę za tym co nieubłaganie mija.

Fotografia wskazała mu także drogę do literatury. W nagrodzonym w 1988 roku opowiadaniu pt. 
„Magia fotografii” zawarł swoje przeżycia związane z tą dziedziną sztuki. Również wiersz „Ingerencje” 
nawiązuje do fotografowania. W opowiadaniu pt. „Już nie ma Beatrycze” przywołuje natomiast obraz 
dawnych Kozienic.

utrwalan ie  chwi l i

18
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Swoje wiersze publikował na łamach Literackiego Głosu Nauczycielskiego i Nowej Szkoły oraz  
w antologiach: „Wiedzie ludzi w różne strony świata”, „Poezja z wieżą w tle”. 

Bogdan Mazur jest również autorem kilku artykułów o problemach oświaty, krajoznawstwa, fotografii, 
które publikował w miesięcznikach „Nowa Szkoła”, „Poznaj swój kraj”, „FOTO”, „Płomyczku”. 
 
Od 2007 roku tworzy albumy fotograficzne: „Kozienice”, „Zespół Pałacowo-Parkowy w Kozienicach” 
oraz „Most królewski w Kozienicach. Kozienickie obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem”.  

Już nie ma Beatrycze (fragmenty)

Dwa dwupiętrowe bloki. Cztery klatki. Trzydzieści sześć rodzin i przestrzeń między budynkami to moje 
dzieciństwo. Wielokrotnie mierzyłem z Waldim odległość między nimi. On wymierzał 30 kroków, a ja 
35. Kłóciliśmy się o dokładność mierzenia i często z tego powodu braliśmy się za głowy. Dwa bloki 
wciśnięte między Milicję a Partię. W ogrodzie Partii orzechy i garaż z czarną wołgą. W sekretariacie 
maszyna do pisania. Dopiero w dojrzałym wieku odkryłem, że mojego dzieciństwa pilnowały: Milicja, 
Partia, Przychodnia Zdrowia, Dom Kultury, Biblioteka a i Kościół był bardzo blisko. (...)

W pralni przewodziła Beatrycze. Tak naprawdę miała na imię Beata, a włoski przydomek nadała jej 
mieszkająca w moim bloku nauczycielka, która usłyszała kiedyś jej recytację. Zapamiętałem Beatę już 
jako dorastającą pannę-licealistkę. Zbierała młodsze od siebie dzieci i właśnie w pralni organizowała 
nam różne zajęcia. To ona zaraziła mnie rysowaniem i redagowaniem gazetek. Od niej dowiedziałem 
się o istnieniu maszyny do pisania. Przez krótki czas w piwnicy wystawiał przedstawienia teatrzyk, w 
którym mali mieszkańcy bloków byli aktorami, a Beata reżyserem. To ona pokazała nam kroki twista 
i hula-hoop.(...)
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Świetny dobór kolorów i precyzja wykonania powoduje, że jej obrazy oglądane  
z pewnej odległości, wyglądają jak malowane farbami. Dopiero z bliska widać, 
że są wyszyte nićmi.

Nie należy do żadnych stowarzyszeń. Tworzy przede wszystkim dla siebie 
i bliskich. Swoje prace wystawia podczas imprez okolicznościowych 
– typu „Dni Garbatki”.
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Alicja Moryc - urodzona w Lublinie. Po śmierci rodziców osiedliła się w Garbatce. Tam też założyła 
rodzinę i pracowała w Urzędzie Gminy.

Pani Alicja jest samoukiem. Robótki ręczne interesowały ją od zawsze. Swoich sił próbowała w hafcie 
płaskim, hafcie krzyżykowym, richelieu.

Początkowo haft traktowała użytkowo. Zdobiła nim poszewki na poduszki, obrusy, serwetki. Dopiero 
później zaczęła „malować igłą” obrazy.

Wzory do swych prac czerpie z literatury oraz z różnorodnych wzorników. Inspiruje ją także piękno przyrody 
i lasów otaczających Garbatkę. Najbardziej lubi motywy kwiatowe. Jej prace to kolorowe pory roku, 
pachnące polne kwiaty oraz zabawne dziecięce postacie. Twórczo podchodzi do każdego wyszywanego 
skrawka materiału, z uporem oraz spokojem. Jej obrazy wykonane są z wielką starannością i sercem. 
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Urszula PawlakRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej

Urszula Pawlak - urodziła się w Skarżysku – Kamiennej. Do Kozienic przyjechała jako małe dziecko 
w latach siedemdziesiątych. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. 
Zajmuje się malarstwem i tkaniną artystyczną. Swoje artystyczne zainteresowania przejawiała  
od dziecka. Już w szkole podstawowej otrzymywała nagrody za swoje rysunki, ozdabiała zeszyty  
i szare chodniki kwiatkami.

Urszula Pawlak maluje techniką olejną, używa zarówno pędzla jak i szpachelki. Inspiracje czerpie  
z przyrody, która jest głównym tematem prac artystki. Malarka oddaje piękno otaczającego świata, 
pozwala być bliżej natury, tej żywej i tej martwej. Najczęstszym tematem jej obrazów są pejzaże, martwe 
natury oraz konie. Osobny rozdział jej malarstwa to kwiaty. To cała prawdziwa uczta kolorów i kształtów, 
które na co dzień spotykamy na lokalnych polach, łąkach oraz przydomowych rabatach. To także feta 
rozmaitych kompozycji. Artystka zdecydowanie, lecz z niezwykłym wyczuciem maluje rozwichrzone 
bukiety, w eleganckich wazonach, a także małe kompozycje stojące w cynkowych dzbanuszkach.  
Są i takie, które „stoją grzecznie wyprostowane” w kryształowych flakonach. Charakterystyczna 
„warstwowość” jej obrazów pokazuje jak ważny jest dla autorki każdy szczegół, każda linia, plama, czy tło. 
Urszula Pawlak czaruje pędzlem, wprawiając nas w zachwyt, co poparte jest ciężką pracą oraz talentem.
Oprócz malowania obrazów artystka zajmuje się także tkaniem gobelinów. Do pracy używa tradycyjnej 
wełny, sizalu, rafii i bawełny.

Urszula Pawlak to nie tylko malarka, to niezwykle barwna postać - kolorowy ptak. To herbata z imbirem, 
zioła, ciekawe aranżacje i dobra nalewka. Choć niechętnie mówi o sobie i swojej twórczości jest osobą 
bardzo wrażliwą.  Jest członkiem Radomskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Związku Plastyków 
Warmii i Mazur w Olsztynie, oddział „Fenix” w Kozienicach oraz Kozienickiego Klubu Twórców Kultury 
przy Domu Kultury w Kozienicach. Swój dorobek twórczy prezentowała podczas licznych wystaw 
indywidualnych i zbiorowych. Uczestniczyła w wielu plenerach malarsko – rzeźbiarskich w kraju i za 
granicą. Na swoim koncie ma także liczne odznaczenia i nagrody. Jej płótna znajdują się w licznych 
zbiorach w kraju i za granicą: w Kanadzie, USA, Anglii, Niemczech, Rosji i Ukrainie.

KONTAKT: tel. 697 033 606



Zofia Skowrońska - pochodzi z Lubelszczyzny. Do Kozienic przybyła w latach siedemdziesiątych.
Podstaw haftu nauczyła się w dzieciństwie. Zamiłowanie do robótek ręcznych zawdzięcza 
nauczycielce z szkoły podstawowej, która nauczyła ją warsztatu.

Jednak to na lata 90 XX wieku przypada intensywny okres pracy twórczej. Wtedy 
to Pani Zofia przeszła na rentę i mogła poświęcić się swojej pasji. Jak sama twierdzi: 
tkactwo jest to jej odskocznia od wszystkiego. 

Wzory do swoich prac czerpie z gotowych projektów, przy czym mniejsze formy przerabia 
i dostosowuje do własnych potrzeb. Używa głównie muliny, czasami atłasku.

Opanowała do perfekcji haft płaski, krzyżykowy, richelieu oraz gobelinowy. Swoich sił próbowała 
także w hafcie angielskim oraz kaszubskim.

Pani Zofia czaruje nitką. Jej świat jest pełen magii, takiej zwyczajnej, prostej, a mimo to wyjątkowej. 
Prace hafciarki odznaczają się precyzją wykonania, różnorodnością kolorów. Wprawiają nas w zachwyt, 
pokazując jak dużo ciężkiej pracy i „dłubania” jest w nie włożone.

Najbardziej lubi haftować lokalną przyrodę, choć tworzy także obrazy okolicznościowe oraz sakralne.
Z jej ramek wyglądają także sielskie, mazowieckie krajobrazy, małe półeczki zapełnione doniczkami  
z kwiatami, zaciszne ogródeczki, czy drobne Japonki w swych odświętnych strojach.

Jak sama twierdzi ma ogromną cierpliwość do haftów. Ponadto jest bardzo ciekawa życia, stara się 
czerpać z niego całymi garściami. To prawdziwa „kobieta pracująca” – niespokojny duch, która stara 
się sprawdzać na różnych polach. 

Zofia Skowrońska tworzy także ręcznie wyszywane serwety i obrusy. Poza tym wykonuje bombki  
i zajmuje się ozdabianiem  przedmiotów metodą decoupage.

Należy do  Grupy Twórczej „Vena” działającej przy domu Kultury w Kozienicach. Brała udział w kilku 
wystawach zbiorowych. W 2009 roku odbyła się jej wystawa indywidualna w Galerii Domu Kultury 
w Kozienicach. 

Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą: w Niemczech, Anglii, Słowacji, 
Francji, Czechach, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych.

KONTAKT:
tel. 660 451 874

tkactwo odskocznią 
od codz iennośc i
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Leokadia Styś - z domu Wolska, urodziła się w 1932 roku w Kozienicach. 

Swoją przygodę ze sztuką artystka rozpoczęła w latach pięćdziesiątych. Tworzyła wówczas makatki na 
płótnie, które sprzedawała  podczas kozienickich jarmarków. Kolejny etap twórczości to próby malarstwa 
olejnego. Głównym tematem jej przedstawień były motywy religijne. Jedyny zachowany obraz z tego 
okresu został podarowany Muzeum Regionalnemu w Kozienicach.

W 1992 roku Pani Leokadia przeszła na emeryturę. Od tego momentu w jej życiu rozpoczął się okres 
intensywnej pracy malarskiej. To wtedy kupiła pierwsze płótno i pierwszy komplet farb olejnych. Zaczęła 
malować tak dla siebie, zaczęła także pisać wiersze. Inspirację do jej twórczości stanowiły wówczas 
liczne zagraniczne wyjazdy.

Malarstwo Leokadii Styś porusza swoją niezwykłą prostotą oraz realizmem. Choć jest samoukiem, 
pasja i zaangażowanie wyraźnie dają o sobie znać w każdym obrazie.

Malarka najczęściej operuje techniką olejną. Nie obca jest jej również akwarela oraz kredka. 
Najczęstszym tematem prac Leokadii Styś jest otaczająca ją przyroda. Za pomocą mocnych pociągnięć 
pędzla odtwarza malarka owoce Ziemi Kozienickiej oraz pełne spokoju, sielskie krajobrazy. Na jej płótnach 
kolory kwitną, układając się w bukiety pełne polnych kwiatów, emanujących ciepłem i radością życia. 
Fascynuję ją również architektura. Stanowcza kreska, w sposób realistyczny buduje kozienickie zabytki 
oraz ulice. 
 
Leokadia Styś jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Grupy Twórczej VENA. Należy 
również do Kozienickiego Klubu Twórców Kultury przy Domu Kultury w Kozienicach.

Malarka brała udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą. 
Obrazy malarki znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kozienicach oraz w prywatnych kolekcjach  

w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwecji, Francji, Włoszech i USA.

Za zasługi w promowaniu Kozienic została odznaczona medalem z okazji 
450-lecia Miasta Kozienice na rzecz rozwoju Ziemi Kozienickiej. Ponadto 
otrzymała odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony 
dla kultury polskiej” oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

KONTAKT:
tel. 48 614 35 76

Radość mnie rozpiera
słonko pięknie świeci,
gdy się budzę z rana
nic mnie nie zasmuci.

Biorę płótno farby
sztalugi na plecy,
szukam pięknej barwy
aby jej uwiecznić.

Na moich obrazach
kolory jak w tęczy,
każdy kwiat na grzędach
radośnie się wdzięczy.
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Krystyna Szafranek - pochodzi z Regowa Starego. W Gniewoszowie mieszka od ponad 20 lat.

Jak sama twierdzi malować chciała od zawsze, jednak bała się, że bez szkoły plastycznej tworzyć nie 
można, nie wypada. Przełom nastąpił, kiedy na strychu znalazła stary „Przekrój”, a w nim wywiad 
z Józefem Czapskim, który nakłaniał amatorów do malowania. Pod wpływem artykułu postanowiła 
spróbować. Pierwsze, ostrożne próby to olej na desce. Dopiero potem zaczęła tworzyć na płótnie. Maluje 
głównie techniką olejną, teraz zaczęła przygodę z akwarelą.

W swoich barwnych przedstawieniach artystka utrwala swój zachwyt otaczającym ją pięknem  
i przetwarza go w bardzo osobisty sposób. Przekazuje ponadto część swojej duszy, odzwierciedla  
także emocje. Jej pracownia to kolorowy kalejdoskop form oraz światów. Inspiracją do jej obrazów jest 
obszar natury. Uwielbia utrwalać gniewoszowskie krajobrazy i okoliczne wierzby.  Maluje także portrety 
kwiatów czy pojedyncze elementy architektoniczne. Artystka nie boi się podejmować trudniejszych 
tematów, czego przykładem jest seria obrazów zawierająca zwierzęce półtusze. Bogactwo walorów 
barwnych sprawia, że każdy jej obraz wydaje się być odrębnym światem. To, co je łączy to jej własny, 
indywidualny, plastyczny język. 

Jednym z tematów jej rozważań jest również człowiek. Malarka przedstawia jednak człowieka zupełnie 
inaczej. Wydłużone postacie nagich kobiet, zdają się dominować nad jednokolorową, nieruchomą 
przestrzenią. 

Krystyna Szafranek jest artystką niezależną i trudną do sklasyfikowania. Zaskakuje nowymi pomysłami 
tworząc na wielu płaszczyznach sztuki jednocześnie - oprócz malarstwa pisze wiersze o różnej tematyce 
oraz bajki o przygodach łobuziaka. Jak sama twierdzi malować może zawsze. Maluje przede wszystkim 
dla siebie, dla przyjemności tworzenia.

KONTAKT: Galeria autorska 
Wysokie Koło 71, 26-920 Gniewoszów / tel. 79 505 53 87

Lubię chodzić po wiosce
Kiedy budzi się ze snu
I ranną rosę strzepuje
Z rzęs trawy

Perliste krople sierpniowe
Zimnem chłostają stopy
Rześki słoneczny ranek
Zapowiada pogodny dzień.



Joanna Szczudlińska - pochodzi z Marianowa, jest rodowitą mieszkanką Ziemi Kozienickiej. W 1955 
roku przeniosła się do Magnuszewa, gdzie objęła posadę nauczycielki. W Magnuszewie poznała także 
swoją miłość.

Haft jest jej pasją, bez której nie wyobraża sobie życia. Swoją przygodę z haftem gobelinowym rozpoczęła 
niedawno – cztery lata temu. Jak sama twierdzi zawsze marzyła o haftowaniu, a kiedy zobaczyła prace 
swojego kuzyna - wtedy się zakochała, wtedy przepadła. Sztuki haftowania nauczyły ją koleżanki. Pani 
Joanna szybko „złapała bakcyla” – poznawała nowe techniki, próbowała różnych rozwiązań. Początkowo 
powstawały małe obrazki, drobne wzory, potem coraz większe, coraz bardziej szczegółowe. 

Tematyka jej prac jest różnorodna: pejzaże, portrety, przyroda i kwiaty. Igłą tworzy obrazy pełne kolorów. 
Na kanwach prężą się lokalne kwiaty: maki, astry, złociste słoneczniki, czy dumne róże. Z ram wyglądają 
szykowne damy w kapeluszach, a soczyste owoce i warzywa zachęcają do kosztowania. Tworzy także 
obrazki okolicznościowe wręczane z okazji ślubów. Obrazy jasne i pozytywne, jak sama autorka.

Pani Joanna bazuje na wzorach z fachowych czasopism. Inspirują ją także prace koleżanek 
– hafciarek, z którymi z przyjemnością się spotyka. Jak przyznaje bez robótki już 

wytrzymać nie może. Na pytanie o haft ożywia się, mówiąc o nim z ogromnym 
entuzjazmem. Haftuje, bo sprawia jej to przyjemność, przynosi dużą satysfakcję, 
a przede wszystkim daje odpoczynek po trudach dnia codziennego.

Część prac pani Joanny zdobi dom, inne powędrowały do rodziny i przyjaciół.
Swoje obrazy prezentowała w Centrum Promocji Sztuki „Galeria” w Kozienicach 
oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Magnuszewie.

KONTAKT:
tel. 48 621 70 82

haftowane obrazy pełne pozytywizmu29

Joanna Szczudl ińskaRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej



Andrzej Zieliński - pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej. W 1995 roku rozpoczął pracę leśnika w Nadleśnictwie 
Kozienice, tam również zaczęła się jego przygoda z twórczością.

Zamiłowanie do sztuki wykazywał już jako dziecko. Całymi godzinami potrafił przerysowywać znalezione 
w książkach obrazki rycerzy czy postacie galowo ubranych żołnierzy. Jednak to codzienny kontakt z lasem 
i przyrodą Puszczy Kozienickiej spowodował, że Pan Andrzej sięgnął po dłuta i zakochał się w drewnie. 

Pierwsze diabły i świątki powstały około 1996 roku. Początkowo były to mniejsze formy, które  
z czasem zaczęły się przeradzać w dojrzałe dzieła. W tym czasie zaczął wykonywać także przedmioty 
codziennego użytku.

W 2003 roku do twórczych pasji dochodzi malarstwo olejne. Szybko udaje mu się wypracować jego 
własny, rozpoznawalny styl - charakterystyczne wizerunki kobiet, nie tylko w klasycznych ujęciach, 
ale także w nowatorskich i abstrakcyjnych formach.

miłość do drewna
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Andrze j  Z iel ińsk iRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej

Zainspirowany malarstwem Jacka Malczewskiego wplata w swoje obrazy niektóre elementy z jego 
twórczości. Długo pracuje nad obrazami, każdy szczegół jest starannie dopracowany. Jego prace 
wywołują emocje, powodują dyskusję między oglądającymi.

W swojej twórczości lubi także sięgać do tematyki sakralnej. Anioły, Chrystus Frasobliwy, Matka 
Boska, ale również i diabły często pojawiają się  w jego rzeźbie i w malarstwie.

Debiutuje w 2009 roku wraz z żoną malarką Marleną podczas wystawy w Kozienickim Domu 
Kultury. Bierze aktywny udział w licznych wystawach zbiorowych Grup Twórczych „Vena”  
i „Galeria” do których należy, a także wystawach indywidualnych w Skarżysku Kamiennej 
i Kozienicach. 

Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Kozienic, bierze udział w wystawach, 
plenerach, konkursach oraz kiermaszach ludowych. Współpracuje także z Muzeum 
Wsi Radomskiej.

KONTAKT:
tel. 660 684 886
Strona internetowa www.naszeobrazy.com.pl
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Hal ina ZimnaRzeźba, malarstwo, haft - dorobek mieszkańców Ziemi Kozienickiej

Halina Zimna - urodziła się w 1945 roku w Opactwie, do dziś mieszka w Sieciechowie.  Jest emerytowaną 
pielęgniarką.

Jej przygoda z igłą zaczęła się już praktycznie w dzieciństwie, gdyż  tradycje rękodzielnicze wyniosła  
z rodzinnego domu. Później w rozwijaniu pasji pomagały jej koleżanki: pokazywały wzory, podpowiadały 
jak je dobrze wykończyć.

Jej ulubiona technika to haft krzyżykowy. Zajmuje się także szydełkowaniem. Pomysły czerpie najczęściej 
z gotowych wzorów, do których dorzuca miarkę inspiracji i krztynę cierpliwości. Z tej wybuchowej 
mieszanki wychodzi gotowe dzieło – pełne pasji i kolorów.

Spoglądając na prace Pani Haliny widzimy, że haft krzyżykowy to nie tylko staromodne, monotematyczne 
obrazki, to również kopalnia wielu możliwości. Na jej pracach pojawiają się zimowe, wiejskie krajobrazy, 
przynoszące atmosferę zbliżających się świąt; martwe natury – ukazujące lokalne kwiaty i soczyste 
owoce oraz dumne kwiaty, zamknięte na chwilę w ramy. Jej prace to także obrazy Pasji – pełne smutku, 
bólu i dostojeństwa.

Artystka tworzy przede wszystkim dla siebie. Swoimi pracami lubi obdarowywać także najbliższych 
i znajomych.

KONTAKT:
tel. 48 62 16 110



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.


