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Szanowni Paƒstwo,

Otwock od poczàtku swojego istnienia sprzyja∏ artystom. Jego walory 
ju˝ 130 lat temu odkry∏ wybitny rysownik i ilustrator Micha∏ Elwiro 
Andriolli. To za jego sprawà nikomu nieznana podwarszawska 
miejscowoÊç sta∏a si´ popularnym letniskiem, do którego na wakacyjny
wypoczynek przez kolejne dziesi´ciolecia Êciàgali spragnieni wypoczynku
warszawiacy. WÊród letników odwiedzajàcych Otwock prze∏omu XIX i XX
wieku nie brak∏o tak˝e wybitnych twórców ró˝nych dziedzin, których
dorobek na trwa∏e wpisa∏ si´ w narodowe dziedzictwo. Tutaj W∏adys∏aw
Reymont napisa∏ cz´Êç swojej nagrodzonej literackim Noblem epopei
„Ch∏opi”, tu brzegiem Âwidra spacerowa∏ Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski.
Adolf Dymsza, Henryk Kuna, Ignacy Gogolewski, Marek Sart, Mira

Kubasiƒska, S∏awa Przybylska – nazwiska osobistoÊci polskiej kultury, które zwiàza∏y swoje losy z Otwockiem mo˝na
mno˝yç.

Wspó∏czesny Otwock nie straci∏ swoich walorów, cenionych i poszukiwanych nie tylko przez twórców. Korzystny
mikroklimat i kontakt z przyrodà nadal sà magnesem, który przyciàga potrzebujàcych spokoju, natchnienia,
odpoczynku, czy nawet bezpiecznej, ˝yciowej przystani artystów. Sylwetki i dorobek niektórych z nich przedstawia
poni˝szy album.

Serdecznie zapraszam do poznania miasta i Êwiata, oczami otwockich plastyków.

Zbigniew Szczepaniak

Prezydent Miasta Otwocka
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Szanowni Paƒstwo,

W przedstawionej Paƒstwu publikacji podj´ta zosta∏a próba pokazania twórców zwiàzanych z Otwockiem. 
Mam nadziej´, ˝e zaprezentowane tu sylwetki postaci nakreÊlà i przybli˝à Paƒstwu ciekawe osobowoÊci artystów,
otwierajàc debat´ na temat ich twórczoÊci. Ka˝dy z nich to inna historia, Êwiatopoglàd, ale te˝ odr´bne spojrzenie
na zagadnienia dzisiejszej sztuki.

Wspó∏czesna sztuka to przenikajàce si´ gatunki i techniki, ciàg∏e poszukiwanie pomi´dzy realnà codziennoÊcià, 
a Êwiatem wyimaginowanym. Wizja artysty albo zaskakuje konceptualnà z∏o˝onoÊcià, albo szczera do bólu, 
odrzuca nieskoƒczone rozwa˝ania, wraca do pierwotnych wartoÊci, szukajàc swojego odbiorcy.

Trudno jest wprost okreÊliç czy artysta to malarz, grafik, fotograf, performer... Najcz´Êciej to twórca si´gajàcy do
ró˝nych technik i Êrodków wyrazu, nie tylko tych tradycyjnych. Âwiat si´ zmienia, a wraz z nim zmieniajà si´ granice
gatunków artystycznych. Zdarza si´, ˝e dzia∏ania artystyczne to sfera bez widocznego podzia∏u mi´dzy rzeêbà 
a malarstwem. Wa˝na jest spójnoÊç wypowiedzi, mniej zwracamy uwag´ na form´, bo mocna treÊç stanowi nowà
wartoÊç w dzisiejszej sztuce.

Odbiorca sam musi wybraç jakie poglàdy podziela, co jest dla niego wa˝ne. Nie tyle Êwiat sztuki jest skomplikowany, 
ile problemy, do których odnosi si´ sztuka sà z∏o˝one i nie zawsze bezpoÊrednio nas dotyczà. To czy anga˝uje nas
codziennoÊç, czy sfera spo∏eczna, czy odnosimy si´ do globalnych wartoÊci, stawia nas na ró˝nych p∏aszczyznach 
zainteresowaƒ. Dlatego sztuka to forma wyrazu, z którà warto obcowaç blisko i cz´sto.

Otwock jest miejscem szczególnym, a artyÊci, których zjednoczy∏a ta publikacja sà wyjàtkowi. Jedna strona to 
zdecydowanie za ma∏o by zaprezentowaç ich prace, ale mam nadziej´ wystarczajàco by zapoczàtkowaç Paƒstwa
ch´ç do zapoznania si´ z ich twórczoÊcià.

Kamila Bia∏kowska-Ismai∏

prezes Stowarzyszenia Plastycy Ziemi Otwockiej



Jerzy Andrasiak
jest fotografem
dokumentalistà.
Na tysiàcach ne-
gatywów zawar∏
ulotnà prawd´ o ponad 30. latach ˝ycia
Otwocka i regionu. Cz´sto udaje mu si´
znakeêç w miejscach niedost´pnych dla
innych fotoreporterów. 

Uczestniczy∏ w niezwyk∏ym po˝egnaniu przez
rodaków Wielkiego Polaka Jana Paw∏à II, 
po jego Êmierci fotografowa∏ zorganizowany
spontanicznie marsz pami´ci i msz´ odpra-
wianà w parku miejskim w Otwocku dla
tysi´cy wiernych.

Podczas mszy papieskiej na Placu Zwyci´stwa
w Warszawie mia∏ okazj´ dokumentowaç
udzia∏ w nabo˝eƒstwie ogromnej rzeszy
wiernych oraz prezydenta i dostojników
koÊcielnych.

Ze swoim aparatem towarzyszy∏ ponad 
pi´ciu tysiàcom Êpiewaków i muzyków 
w I Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr 
w Licheniu.

Fotograf jest jak cud. To czas zatrzymany 
w kadrze, moment, który nigdy si´ nie 
zestarzeje – mówi o swojej pracy. Dzi´ki jego
zdj´ciom mo˝emy prze˝yç te pami´tne chwile
jeszcze raz.
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Miros∏aw Ba∏ka urodzi∏ si´ 
w 1958 roku. Pracuje w
Otwocku i Warszawie.

W latach 1980–1985 studiowa∏
na Akademii Sztuk Pi´knych
na Wydziale Rzeêby.

Od 1985 roku aktywnie uczestniczy w ˝yciu
artystycznym w Polsce i zagranicà. Zajmuje
si´ rzeêbà, rysunkiem i filmem eksperymental-
nym.

Bra∏ udzia∏ w licznych wystawach mi´dzynaro-
dowych m.in. Documenta w Kassel w 1992,
Biennale w Wenecji w 1990, 1993, 2005,
Biennale w Sao Paulo 1998, Biennale w
Sydney 1992, 2006, Biennale w Santa Fe
2006.

Od 2003 r. prof. Miros∏aw Ba∏ka prowadzi∏
Pracowni´ Transplantacji Rzeêby i Pracowni´
Dzia∏aƒ Przestrzennych na Akademii Sztuk
Pi´knych w Poznaniu. Obecnie realizuje
autorski program w Pracowni Dzia∏aƒ
Przestrzennych na Wydziale Sztuki Mediów 
i Scenografii ASP w Warszawie.

„Pami´ç historii, pami´ç miejsc, pami´ç cia∏a.
Tylko one pozostanà.” MB, 2011
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Czarny Papie˝ i Czarna Owca, 1987 (drewno, stal, dywan, tekstylia, farba) 
foto © Martyna Ba∏ka
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Kamila Bia∏kowska-
Ismai∏ urodzi∏a si´
w 1969 roku,
mieszka i tworzy 
w Otwocku. 

W latach 1989–1995 studiowa∏a w Wy˝szym
Moskiewskim Instytucie Sztuki Monumentalno-
Dekoracyjnej i Stosowanej im. S.G.
Stroganowa. Uzyska∏a tam dyplom artysty 
konserwatora z wyró˝nieniem rektorskim 
w specjalnoÊci konserwacja malarstwa 
monumentalnego oraz tytu∏u magistra historii
sztuki. W latach 1996–1998 studia dokto-
ranckie w Paƒstwowym Rosyjskim Uniwersytecie
Humanistycznym w Moskwie na Wydziale
Muzeologii. Zajmuje si´ malarstwem, rysun-
kiem, grafikà i ilustracjà. W swojej twórczoÊci
nie wyznacza granic i nie stosuje typowych 
technik. Wypracowa∏a w∏asny styl, ∏àczàc
monotypowe odbitki z malarstwem. Jest
cz∏onkiem sekcji grafiki Zwiàzku Polskich
Artystów Plastyków, nale˝y te˝ do Stowarzy-
szenia Twórców Grafiki U˝ytkowej i Stowarzy-
szenia Plastycy Ziemi Otwockiej.

Za najwa˝niejsze w malarstwie uwa˝a symbol
i kompozycj´ koloru. Ruska ikona na zawsze
naznaczy∏a swoje pi´tno i nieustannie wraca
w jej pracach. Wa˝niejsze cykle jej twórczoÊci
to: „Charaktery”, „Twarze”, a ostatnio „Âwiat
idealny”, w którym tworzy hybrydy postaci
rozbudowane w swej fizycznoÊci o elementy
wzmacniajàce wypowiedê.
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Barbara Czajkowska jest 
z zawodu lekarzem. Sztukà
interesowa∏a si´ ju˝ we 
wczesnej m∏odoÊci. Malujàç
od oko∏o 40. lat stosowa∏a
poczàtkowo technik´ olejnà, a w ostatnim
dziesi´cioleciu tworzy g∏ównie pastele.

Przyroda – w tym kwiaty oraz pejza˝e sà jej
ulubionymi tematami. W 1988 roku uzyska∏a
uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki do
wykonywania zawodu artysty w dziedzinie
malarstwa. Swoje prace prezentuje na 
wystawach w kraju i zagranicà. Mieszka 
i tworzy w Otwocku.
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Magda Dàba∏a

Urodzi∏am si´ w 1980 roku 
i od tamtej pory codziennie
chc´ robiç coÊ innego. Sztuka
jest przestrzenià wolnoÊci i poszukiwania,
wi´c najprawdopodobniej dlatego wype∏nia
mojà g∏ow´. Lubi´ jak robià jà inni i lubi´
robiç jà sama. Czasem nawet nie chodzi 
o odkrywanie nowego, a o pokazywanie
starego z innej perspektywy. Du˝o si´ ju˝ 
w sztuce wydarzy∏o, ale ca∏y czas mam
wra˝enie, ˝e tylko kilka osób za tym nadà˝a 
i pewne treÊci muszà byç powtarzane, aby
mog∏y dotrzeç do ludzi.

Wystawy indywidualne: „Dopiero podp∏oƒce”
Muzeum Ziemi Otwockiej; „JeÊli rozumiesz
co do Ciebie mówi´...” MOK Józefów;
„Zimna kawa, goràca herbata” MDK
Otwock; „Granica umowna” Galeria Elektor
w Warszawie, Mazowieckie Centrum Kultury 
i Sztuki; „Brwi z mysich skórek”, KINOkawiar-
nia Stacja Falenica; „R´kawiczka” LOWERY,
Warszawa.

Internetowe portfolio: 
http://mad2art.blogspot.com. 
Projekt mad2art opiera si´ na robieniu
mo˝liwie najwi´kszej iloÊci twórczych rzeczy 
i wytrwa∏oÊci w dzia∏aniu.
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Malarz i grafik Edward
Dwurnik urodzi∏ si´ 19 kwie-
tnia 1943 r. w Radzyminie.

W latach 1963–1970 stu-
diowa∏ malarstwo i grafik´ w pracowni
Krystyny ¸ady-Studnickiej na warszawskiej
Akademii Sztuk Pi´knych, a tak˝e przez 3 lata
rzeêb´. Jak uwa˝a, przez pierwsze lata
studiów na ASP, „nie mia∏ ˝adnej wizji swojej
twórczoÊci”. Po zetkni´ciu si´ z dzie∏ami
Bernarda Buffet dostrzeg∏ nowe mo˝liwoÊci
malarskie, lecz dopiero doÊwiadczenie 
z wystawy Nikifora w 1965 pomog∏o mu
odnaleêç form´ wspierajàcà realizacj´
w∏asnych pomys∏ów. Od tego wydarzenia
rozpocz´∏a si´ jego pasja tworzenia. Wtedy
te˝ powsta∏y obrazy zaliczane do cykli 
malarskich takich jak: Podró˝e autostopem,
Warszawa, Portret. W latach 1970–1971
namalowa∏ Drog´ (Dziesi´ç stacji Êwieckiego
ukrzy˝owania). Dwurnik uwa˝a, ˝e prawdzi-
wie „swój temat” odnalaz∏ w marcu 1968.
Natomiast rozwiàzaniem artystycznym, 
w uj´ciu tego problemu, by∏o: budowanie
kompozycji wieloelementowych, komplikacja,
tworzenie zwiàzków mi´dzy przedmiotami
obrazu. Dotychczas namalowa∏ ponad 3000
obrazów.

Zosta∏ nagrodzony m.in.: Nagrodà
Kulturalnà „SolidarnoÊci” (1983), Nouvelle
Biennale de Paris (1985), nagrodà
Olimpiady Sztuki w Seulu (1988) i Nagrodà
Fundacji Sztuki Wspó∏czesnej (1992).
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Anna Fija∏kowska – fotograf.
Mieszka w Otwocku.
Absolwent Studium Fotografii
Zwiàzku Polskich Artystów
Fotografików. Specjalizuje si´
w fotografii portretowej 
i reporterskiej.

W 2011 roku zosta∏a laureatem konkursu
Leica Street Photo-Moment jest jeden.

Nale˝y do Instytutu Technik Szlachetnych,
gdzie realizuje prace m.in. poprzez 
szlachetne techniki fotograficzne.
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Maria Gadowska (Maka)
mieszka i maluje w Józe-
fowie. Ukoƒczy∏a studia
wy˝sze na Uniwersytecie
Warszawskim. Jest cz∏on-
kiem Zwiàzku Polskich Artystów Malarzy 
i Grafików oraz Stowarzyszenia Pastelistów
Polskich. Ma na swoim koncie udzia∏ w 50.
wystawach zbiorowych oraz 14 wystaw
autorskich. Ostatnie wystawy indywidualne to
rok 2004 – Galeria Miejska w Józefowie,
2004 – Galeria Warszawskiej Szko∏y Zarzà-
dzania, 2005 – Galeria Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie, 2007 – Galeria Stara
Kordegarda, Muzeum ¸azienki Królewskie 
w Warszawie. 2008 – Muzeum Okr´gowe 
w Nowym Sàczu „Dom Gotycki”, 2009 –
Galeria „Jatki” w Nowym Targu, 2009 –
Galeria „Elektor” MCKiS w Warszawie.
Ponadto artystka bra∏a udzia∏ w III i IV
Biennale Pasteli w Nowym Sàczu (2006 
i 2008 r.), w XXII Festiwalu Malarstwa
Wspó∏czesnego – Szczecin-2008, V Triennale
z Martwà Naturà – Sieradz 2009, Quadro-
Art – ¸ód˝ 2009, ZPAMiG – Prezentacje
2011.

Maria Gadowska jest laureatkà GRAND 
PRIX oraz Nagrody „Royal Talens” na III
Mi´dzynarodowym Biennale Pasteli Nowy
Sàcz 2006 r. i Nagrody Ministra Obrony
Narodowej na VIII Biennale TwórczoÊci
Plastycznej Wojska Polskiego „ARS-2006”.
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Monika Grajda urodzi∏a si´ 
w 1976 r. w Otwocku.
Ukoƒczy∏a Wydzia∏ Rzeêby 
na Akademii Sztuk Pi´knych 
w Warszawie w pracowni 
prof. Adama Myjaka. Swojà
wiedz´ na temat pracy 
w ró˝nych masach cerami-
cznych pog∏´bia∏a podczas
pobytów stypendialnych na
Uniwersytecie J.E. Purkyne w Usti nad Labem
w Czechach, studiujàc w pracowni prof. Pavla
Jarkovskiego na Wydziale Sztuki U˝ytkowej 
i Designu, oraz podczas rocznego sta˝u 
w ceramicznej pracowni koreaƒskiej artystki
Young Jae Lee w Essen w Niemczech. W roku
2009 otrzyma∏a stypendium Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego RP na realizacj´
projektu „Relacje”. Bra∏a udzia∏ w wielu 
wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w Polsce, Czechach i Niemczech. Jej prace
mozna oglàdaç na:
m-grajda.netgaleria.pl
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Ilona Irmina Iwaƒska jest
warszawiankà z urodzenia,
mieszka i tworzy w Otwocku
oraz we wsi Rogów w okoli-
cach Kazimierza Dolnego,
gdzie spo∏ecznie prowadzi
autorskà Remiz´ Sztuki, 
organizujàc w sezonie letnim
wystawy, koncerty, warsztaty
twórcze. Uprawia malarstwo olejne,
akwarel´, rysunek, grafik´.

Ma na swoim koncie kilkadziesiàt wystaw
indywidualnych w kraju i zagranicà oraz
udzia∏ w wielu wystawach zbiorowych 
i mi´dzynarodowych plenerach malarskich.

Od kilku lat tworzy unikalne dzie∏o
„Prapami´ç“ – cykl 52. obrazów olejnych na
p∏ótnie formatu 114 x 146 cm. inspirowany
Kalendarzem Majów. Projekt ten wpisuje si´ 
w Êwiatowy ruch na rzecz pokoju – Planet Art
Network.
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M i r o s ∏ a w
Iwaƒski urodzi∏
si´ i mieszka 
w Otwocku.
Jest absolwen-
tem Liceum Plastycznego im. Antoniego
Kenara w Zakopanem oraz Paƒstwowej
Wy˝szej Szko∏y Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
W swojej pracy twórczej wypowiada si´ 
w wielu dziedzinach: malarstwo, rysunek,
wzornictwo, architektura wn´trz, grafika
u˝ytkowa, performance, muzyka. Jest
uczniem mistrza mistrzów gry na gongach
Dona Conreaux – prowadzi uzdrawiajàce
sesje gry na gongach, koncertuje, tworzy
happeningi przy u˝yciu tych niezwyk∏ych
instrumentów.

Otrzyma∏ liczne nagrody, medale i wyró˝-
nienia za nowe wzory mebli na wystawach
krajowych oraz zagranicznych. By∏ stypen-
dystà Ministra Kultury i Sztuki. Od poczàtku
lat 90. pracuje jako niezale˝ny grafik 
designer. Jest nauczycielem przedmiotów
kierunkowych w Liceum Plastycznym im.
Józefa Che∏moƒskiego w Na∏´czowie.

16
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A kiedy znowu zaÊwiecà gwiazdy



Tymon Iwo Iwaƒski urodzi∏ si´ w Warszawie,
mieszka i tworzy w Otwocku. Jest absolwen-
tem Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Filmowej,
Teatralnej i Telewizyjnej im. Leona Schillera 
w ¸odzi. Dyplom magisterski na Wydziale
Operatorskim – specjalnoÊç fotografia.
Studiowa∏ tak˝e w Warszawskiej Szkole
Fotografii oraz w Studium Sztuk Plastycznych 
i Technik Wizualnych „Proartes“.

Ma na swoim koncie kilka wystaw 
indywidualnych i udzia∏ w wielu konkursach 
i wystawach zbiorowych w kraju i zagranicà.

Specjalizuje si´ w fotografii artystycznej,
reklamowej oraz w fotoanimacjach 
i pokazach multimedialnych.
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M a ∏ g o r z a t a
Jab∏oƒska – 
studia ukoƒczy∏a
w 1995 roku 
w pracowni wie-
dzy o dzia∏aniach i strukturach wizualnych
prof. Jacka Dyrzyƒskiego (ASP Warszawa).
Interesujà jà zjawiska plastyczne dotyczàce
multiplikowania, nawarstwiania, powielania.
Na co dzieƒ zajmuj´ si´ tworzeniem nowych,
niestandardowych produktów w drukarni.
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Urodzi∏ si´ w 1941 roku w
Moniatyczach na Zamojszczyênie.
Ju˝ jako uczeƒ Liceum
Ogólnokszta∏càcego w Hru-
bieszowie wyró˝nia∏ si´ zdol-
noÊciami plastycznymi, które
doskonali∏ na prywatnych
lekcjach rysunku u profesora
Wiktora Zina. Ukoƒczy∏ studia
plastyczne i pedagogiczne. W latach
1964–1968 zwiàzany by∏ z zamojskim 
i lubelskim nauczycielskim Êrodowiskiem twór-
czym. W tym te˝ okresie wyk∏ada∏ malarstwo 
w studium nauczycielskim w Che∏mie
Lubelskim pracujàc równoczeÊnie jako
nauczyciel plastyki w hrubieszowskim liceum.
W 1969 roku przeprowadzi∏ si´ do Otwocka,
gdzie podjà∏ prac´ nauczyciela plastyki 
w Liceum im. K.I. Ga∏czyƒskiego. W 1972 r.
powo∏any zosta∏ na stanowisko dyrektora
M∏odzie˝owego Domu Kultury.
Od pierwszego kontaktu zafascynowany
miastem, szczególnie jego drewnianà
architekturà willowà, którà jak i okoliczne
pejza˝e utrwala w rysunku i akwareli. Zbiór
jego rysunków ukazywa∏ si´ dwukrotnie w
specjalnych wydaniach okolicznoÊciowych
promujàcych Otwock.
W latach 1993-2008 pracowa∏ jako naczel-
nik Wydzia∏u Kultury, Sportu i Turystyki Urz´du
Miasta Otwocka inicjujàc i organizujàc wiele
wydarzeƒ kulturalnych, wÊród których
znaczàce by∏y mi´dzynarodowe plenery
malarskie. Od 2010 roku pe∏ni funkcj´
Przewodniczàcego Komisji Kultury, Sportu 
i Turystyki Rady Miasta Otwocka.
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Willa „Na górce”



Mieczys∏aw Koz∏owski urodzi∏
si´ w 1952 r. w Otwocku.
Absolwent szko∏y im. Anto-
niego Kenara w Zakopanem.
Studia – Akademia Sztuk
Pi´knych w Warszawie, Wydzia∏ Rzeêby, 
w pracowniach prof. St. Kulona i prof. 
T. ¸odziany. Dyplom obroni∏ w 1976 r. 
Od 2000 r. pracownik dydaktyczny
macierzystej Uczelni, prowadzàcy pracowni´
Bràzownictwa i Rekonstrukcji Rzeêby w bràzie.
Mieszka w Otwocku, tutaj wykonuje prac´
zawodowo-twórczà, realizujàc swoje prace 
w trudnym  materiale jakim jest bràz. Udzia∏
w wstawach  w kraju i zagranicà (Niemcy,
W´gry).
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Drzewo przydro˝ne II



Ryszard Jan Koz∏owski urodzi∏
si´ w 1933 r. w Otwocku.
Rozpoczà∏ studia rzeêbiarskie
w 1949 r. w Paƒstwowym
Liceum Technik Plastycznych 
w Zakopanem, pod kierunkiem Antoniego
Kenara, Kazimierza Fajkosza i Romana
Olszewskiego. Ukoƒczy∏ Akademi´ Sztuk
Pi´knych w Warszawie w roku 1960 
z wyró˝nieniem, pod kierunkiem prof.
Mariana Wnuka, profesorów Ludwiki
Nitschowej i Oskara Hansena. TwórczoÊç
artystycznà wykonuje w rodzinnym Otwocku.
Uprawia rzeêb´ pomnikowà, kameralnà,
portret.

W czasie stanu wojennego, tworzy∏ dzie∏a
prowokujàce bunt przeciw z∏u i wystawia∏ je 
w koÊcio∏ach. Powsta∏y w tym czasie dzie∏a
„Nie zabijaj”, „Pasja XX wieku”, „Wi´zieƒ niekry-
minalny”, „Modlitwa o Polsk´”, „Zniewolenie”.
Wzià∏ udzia∏ w ponad 150. wystawach w kraju 
i zagranicà, by∏ kilkakrotnie stypendystà
Ministerstwa Kultury i Sztuki, otrzyma∏ w kon-
kursach rzeêbiarskich ponad 20 nagród 
i wyró˝nieƒ. Mia∏ kilka wystaw indywidualnych 
w kraju oraz w Danii, Belgii i Holandii. Jest
twórcà statuetki ma∏y Nobel polski, która co
roku wr´czana jest wybitnym naukowcom 
polskim przez Fundacj´ na Rzecz Nauki Polskiej
na Zamku Królewskim w Warszawie.
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Danuta Kubaƒska, artysta
plastyk, zajmuje si´ malar-
stwem olejnym tworzàc martwe
natury, pejza˝e, a ostatnio cykl
prac poÊwi´cony studiom
postaci Pierrota. Ma indywidualny, ekspresyjny
styl. Interesujàca gama kolorystyczna jej prac
po∏àczona jest z dba∏oÊcià o detale. Maluje
przemyÊlanie, z du˝à brawurà i pasjà, ele-
menty rzeczywiste cz´sto ma koniec przenikajà
i tworzà baÊniowe obrazki.

Ukoƒczy∏a studia na Wydziale Sztuk Pi´knych
Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu.

Obecnie prowadzi zaj´cia z malarstwa 
w M∏odzie˝owym Domu Kultury w Otwocku.
W grudnu 2006 roku odby∏a si´ tam jej 
wystawa indywidualna.
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Hanna Lewandowicz-Galas
studiowa∏a w Akademii
Medycznej w ¸odzi w latach
1965–1972 uzyskujàc dyplom
lekarza medycyny. Jedno-
czeÊnie w latach 1969–1974 studiowa∏a 
w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Sztuk
Plastycznych w ¸odzi na wydziale grafiki
warsztatowej i malarstwa uzyskujac tytu∏ 
magistra sztuki. Kszta∏ci∏a si´ mi´dzy innymi
pod kierunkiem profesorów Romana
Artymowskiego i Stanis∏awa Fija∏kowskiego.

Wa˝niejsze cykle jej twórczoÊci: „Moje
anio∏y”, „Pokolenia”, „Moje kobiety”, „Moi
m´˝czyêni”. Po mistrzowsku pos∏uguje si´
paletà z∏amanych kolorów, wprowadzajàc
kresk´ w swoje malarskie kompozycje.
Inspiruje jà cz∏owiek, stàd liczne portrety 
bliskich, znajomych, jak i zupe∏nie obcych
ludzi. Niespo˝yte si∏y witalne artystki 
i niezwyk∏a produktywnoÊç dajà jej mo˝liwoÊç
uczestniczyç w licznych wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych.
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Grzegorz Muczke

Urodzi∏em si´ jako wicemistrz
trzeciego planu, nieustannie
poszukujàcy swojej MUZY,
najlepiej takiej, z którà si´ po
spe∏nionym akcie twórczym,
jeszcze sypia. Wtedy to mistrzostwo p´dzla
jest totalne. A ˝e ze wszystkich mo˝liwych
bogactw tego Êwiata, zosta∏em obdarowany
jedynie bogatym ˝yciem wewn´trznym, które
we mnie i krzyczy, i warczy, i trzeszczy, i czule
szepce, to przez PLAKAT czasami chce mi si´
Wam o tym opowiedzieç – co, gdzie i kiedy 
u mnie...
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Wielka Noc SolidarnoÊci 1982



Polski artysta malarz, poeta 
i aktor, jeden z bardów
SolidarnoÊci. Maciej Stanis∏aw
Pietrzyk urodzi∏ si´ 1 sierpnia
1944 r. w Warszawie. 

W 1968 r. ukoƒczy∏ warszawskà Akademi´
Sztuk Pi´knych. Wyst´powa∏ w filmach 
i sztukach Teatru Telewizji. W roku 1970 by∏
wspó∏za∏o˝ycielem zespo∏u Old Stars, który
powsta∏ spontanicznie po wyst´pie w pro-
gramie Telewizyjny Ekran M∏odych. W zespole
debiutowali przebojem pt. Co jest. W 1980 r.
w czasie strajku w Stoczni Gdaƒskiej skom-
ponowa∏ muzyk´ do Piosenki dla córki, która
by∏a nieoficjalnym hymnem powstajàcej
SolidarnoÊci. W 1981 r. wykona∏ jà, wbrew
sprzeciwom cenzury, na Krajowym Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu. ZaÊpiewa∏ jà tak˝e
w filmie Andrzeja Wajdy Cz∏owiek z ˝elaza.

W sierpniu 2006 r. za wybitne zas∏ugi 
w dzia∏alnoÊci na rzecz przemian demokraty-
cznych w Polsce, za osiàgni´cia w pracy
zawodowej i spo∏ecznej zosta∏ odznaczony
Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. 20 maja 2009 r. z ràk ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana
Zdrojewskiego odebra∏ srebrny medal
„Zas∏u˝ony Kulturze Gloria Artis”.
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Maria Jolanta Polkowska jest
absolwentkà Warszawskiej
Akademii Sztuk Pi´knych,
gdzie uzyska∏a dyplom 
w 1986 r. na Wydziale Kon-
serwacji Dzie∏ Sztuki (kon-
serwacja malarstwa sztalu-
gowego, Êciennego i rzeêby
polichromowanej).

W pracach cz´sto wykorzystuje znajomoÊç
warsztatu dawnych mistrzów – zw∏aszcza
malarstwa holenderskiego. Pozwala jej to 
na profesjonalne malowanie kopii, a tak˝e
tworzenie swojego oryginalnego stylu
∏àczàcego „stare z nowym”.

Bardzo czu∏e oko pozwala jej zmierzyç 
si´ zarówno z miniaturà, jak te˝ wielkimi 
formatami, które cz´sto jeszcze ∏àczy 
w tryptyki, poliptyki sk∏adajàce si´ na serie
tematyczne...

Na sta∏e mieszka i pracuje w Otwocku.
Uczestniczy∏a w wielu wystawach w kraju 
i zagranicà.
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¸ukasz Polkowski
urodzi∏ si´ w 
Otwocku w 1983
roku.

Ukoƒczy∏ wy˝sze studia na Wydziale Sztuki
Mediów i Scenografii Warszawskiej Akademii
Sztuk Pi´knych. Dyplom z fotografii artysty-
cznej pod kierunkiem prof. Aleksandra
B∏oƒskiego obroni∏ z wyró˝nieniem rektor-
skim.

Obecnie jest na II roku studiów doktoran-
ckich „Sztuki pi´kne”, na Wydziale Grafiki
Warszawskiej ASP.
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Urodzony 28 kwietnia 1957 r.
w Otwocku Pawe∏ PoÊrednik
jest absolwentem Wydzia∏u
Architektury Wn´trz warsza-
wskiej Akademii Sztuk
Pi´knych. Dyplom w 1984 r. uzyska∏ pod
kierunkiem prof. Tadeusza Kobylaƒskiego,
aneks z malarstwa u prof. Jana Lisa. 
Uprawia malarstwo sztalugowe, projek-
towanie graficzne, architektur´ wn´trz,
scenografi´.
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Zbigniew Skoczek, w mediach
Zbigniew D. Skoczek. To „D”
(czasem Dominik), doda∏em
sobie, bo dwóch braci
Skoczków da∏o swym pier-
worodnym imi´ Zbigniew. I by∏ trzeci – 
operator Polskiej Kroniki Filmowej. Czasem
brano mnie za nich.

Urodzi∏em si´ w czepku, w Karczewie, bo tam
po wojnie zamieszkali moi rodzice, budujàc
dom w Otwocku. PrzenieÊliÊmy si´ doƒ 
w 1959 r. I tak zosta∏o.

Rysowa∏em od dziecka. Malowaç zaczà∏em 
w 1967 r., kiedy pozna∏em córk´ znanego
malarza z Saskiej K´py. Na po˝egnanie
podarowa∏a mi farby, p´dzle i palet´ swego
ojca, który by∏ odszed∏ przedwczeÊnie, bo
wtedy nie robili przeszczepów wàtroby.

Wystaw mia∏em ledwie kilka, bo nie mam na
to parcia, za to ka˝dy wernisa˝ trwa∏ do
bia∏ego rana. Ostatnio w otwockim muzeum,
par´ lat temu. Kustosz na drugi dzieƒ pyta∏
mnie: „Kto zamknà∏ muzeum?”. 

Maluj´ dla przyjemnoÊci. Obrazy g∏ównie
rozdaj´ przyjacio∏om lub na cele charytaty-
wne. B´dà kiedyÊ bogaci... Dla szmalu jestem
˝urnalistà. No i nocami pisz´ wiersze,
ró˝niste, pewnie je wydam niebawem, bo si´
nazbiera∏o. W zasadzie, to wszystko.
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Bo˝enna Stawikowska ukoƒ-
czy∏a Akademi´ Sztuk Pi´knych
w Warszawie.
Rysuje i maluje portrety, kwiaty
pejza˝e.

Projektantka opakowaƒ dla
przemys∏u kosmetycznego, twórczyni wielu
plakatów folderów i ilustracji. Mi∏oÊniczka 
i kolekcjo-nerka roÊlin, pasjonatka ogrodów.
Autorka wielu artyku∏ów i programów telewi-
zyjnych na tematy botaniczne. Znalaz∏a si´
wÊród ludzi o „zielonych palcach”. Bra∏a
udzia∏ w wielu wystawach, mi´dzy innymi 
w Zach´cie, ¸azienkach Królewskich oraz 
w wystawach zbiorowych. Mia∏a indywidualne
wystawy w Muzeum Ziemi Otwockiej,
Józefowskim Domu Kultury, Klubie Falenica 
i wielu innych galeriach. Jej prace znajdujà
si´ w prywatnych kolekcjach w ró˝nych 
krajach Êwiata.
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Marta Syga, otwocczanka
urodzona w 1952 r.
Absolwentka Paƒstwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w
¸azienkach, w Warszawie.
Ukoƒczy∏a z wyró˝nieniem
Uniwersytet Marii Curie-
Sk∏odowskiej w Lublinie –
Instytut Wychowania Artystycznego. Ma dusz´
artystycznà, która uwalnia si´ w twórczoÊci. 
W ró˝nych okresach ˝ycia zajmowa∏a si´
malarstwem, grafikà, rzeêbà, a tak˝e
ceramikà, fotografià, batikiem i sztukà
ludowà. Bra∏a udzia∏ w plenerach 
i wystawach w kraju i zagranicà. 

Jako pedagog z mi∏oÊcià i oddaniem pracuje
od wielu lat w M∏odzie˝owym Domu Kultury 
w Otwocku. Prowadzi pracowni´ plastycznà
dla dzieci i m∏odzie˝y. Spod jej r´ki wysz∏o
wielu m∏odych artystów, których wykierowa∏a
na studentów uczelni plastycznych.
Jest animatorem kultury. W swojej
dzia∏alnoÊci du˝à uwag´ zwraca na 
kultywowanie tradycji polskiej sztuki ludowej.
DoÊwiadczenia pedagogiczne i artystyczne
przekazuje prowadzàc kursy i warsztaty 
w ramach dzia∏alnoÊci w Polskim Stowarzy-
szeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Nale˝y do grona za∏o˝ycieli oddzia∏u 
warszawskiego tego stowarzyszenia. Za swojà
prac´ zosta∏a odznaczona Medalem Komisji
Edukacji Narodowej oraz wyró˝niona
nagrodà Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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