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Wojciech Popek

Jubileusze są okazją do podsumowań, tak jest też 
w przypadku osiemdziesiątych urodzin i sześćdzie-
sięciolecia działalności artystycznej Anny Szyma-
nek. Sztuka to szczególna dziedzina, którą mogą 
kreować tylko wybrańcy. Bycie artystą, w po-
ważnym rozumieniu tego terminu, nie jest proste. 
Wymaga się od takiego twórcy nie tylko talentu 
(choć jest on najważniejszy), ale także zespołu cech 
i umiejętności, które są potrzebne do jego wyko-
rzystania. Kreatywność i dobra organizacja to dary 
ułatwiające artyście tworzenie wartościowych 
dzieł sztuki. Wykonanie prawdziwego dzieła sztu-
ki, w klasycznym rozumieniu tego terminu, wymaga 
jednak także wielkiego wysiłku i ciężkiej pracy, co 
często jest okupione zdrowiem autora. 

Anna Szymanek, posiadająca talent i cechy umoż-
liwiające jego wykorzystanie, jest nestorką i za-
razem jedną z najwybitniejszych postaci wśród 
gorzowskich twórców. Jej dorobek predestynuje 
ją do grona osób wybitnych i zasłużonych dla pol-
skiej sztuki współczesnej. Zostało to potwierdzo-
ne uhonorowaniem Artystki przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem 
„Zasłużony kulturze – Gloria Artis”. Przez sześć 
dekad stworzyła wiele dzieł, łączących w sobie 
kruchą wrażliwość małej dziewczynki z perfek-
cyjną wręcz techniką dojrzałej artystki. Dopóki 
pozwalało zdrowie to ceramika była dla niej naj-
ważniejszą dziedziną, w której zrealizowała liczne 
wybitne prace. Od lat tworzy także rysunki na 
papierze, ołówkiem i tuszem, pastele oraz ma-
larstwo akrylowe na płótnie. Jej sztuka stanowi 
źródło przyjemności i wzruszeń, niosąc w sobie 
optymistyczne przesłanie. Artystka, odnosząc się 

do bogatej wyobraźni, tworzy nieziemskie istoty 
i klimaty, istniejące być może gdzieś na dnie oce-
anu, w kosmosie, na nieznanej planecie. Serie cera-
micznych, wymyślonych, fantastycznych stworów 
kontynuowała w pastelach i malarstwie, obdarza-
jąc je stonowanymi, ciepłymi barwami. Najbardziej 
pasującym do nich określeniem jest delikatność 
– bliska i perfekcyjna, a przez to wyjątkowa i nie-
znajdująca analogii w realnym świecie. Przedsta-
wiając uduchowione i smukłe postaci kobiece we 
wdzięcznych pozach, które stworzyła w ceramice, 
jak też rysunkach i obrazach, często też odwołuje 
się do nierealnej, bajkowej rzeczywistości.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie 
Wielkopolskim posiada wiele prac Anny Szymanek, 
eksponowanych od 2012 roku na wystawie stałej 
w Spichlerzu, wśród nich kompozycje przestrzenne 
łączące w sobie ceramikę z tkaniną. 

Nie do przecenienia jest długoletnia działalność 
Anny Szymanek jako organizatorki artystycznych 
plenerów malarskich, których odbyło się aż sto 
w różnych regionach Polski, a wzięło w nich udział 
wielu znanych polskich artystów. Od prawie dwu-
dziestu lat jest kuratorką Galerii Sztuki „Pod Pocz-
tową Trąbką” w Gorzowie Wielkopolskim, w której 
regularnie odbywają się wystawy malarstwa. 

Otwierana w Noc Muzeów w Spichlerzu „Wystawa 
retrospektywna Anny Szymanek” prezentowana 
jest w przestrzeni drugiego piętra i będzie dostęp-
na do końca sierpnia 2017 roku. Obejrzeć na niej 
można prace Artystki powstałe od początku jej 
działalności do 2016 roku.

Wstęp

dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
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Gdyby spróbować jednym słowem ująć to, co 
w twórczości Anny Szymanek wydaje się uderza-
jące i narzucające się wrażliwości odbiorcy, to tym 
słowem będzie ulotność. Podczas przeglądania 
dokumentacji prac Artystki uwagę moją przykuła 
seria rysunków ołówkiem z początku lat dziewięć-
dziesiątych, przedstawiająca dmuchawce. Żółty 
kwiat, popularnie zwany mleczem, po porze kwit-
nienia przekształca się w kulę puchu. Rysunki te, 
bliskie poetyce naturalistycznej, zawierają w sobie 
jakieś echo renesansowych studiów roślin Dürera, 
ale mimo tego naturalizmu owa ulotność, czyli uka-
zanie momentu jak pod wpływem wiatru czy odde-
chu poszczególne ziarenka uwalniają się od główki 
rdzenia, stanowiły zaproszenie do lotu. To, co natu-
ralne zostało w tych rysunkach zintensyfikowane, 
czyli fikcja albo obietnica podróży w jasnej, świe-
tlistej, dwuwymiarowej przestrzeni białej kartki. 
Anna Szymanek nie rysowała zatem dmuchawców, 
ale owo niewidzialne tchnienie, które wprawia 
w ruch dmuchawce, ruch dzięki któremu są one 
tym, czym są. Sztuka jest po to, aby uobecniać nie-
widzialne. Anna Szymanek jest zatem artystką, któ-
ra tropi w swojej sztuce to, co ulotne i delikatne.

Niewidzialne a uobecnione w tej twórczości jest 
pierwotne doświadczenie świata, w którym to 
doświadczeniu, jak można mniemać z twórczo-
ści, poczucie dziwności istnienia jest zasadnicze.  
To pierwotne doświadczenie, które jest tropione 
w lustrze onirycznej wyobraźni Artystki. A wy-
obraźnia, o czym Artystka mówi w wywiadach, 
burzy ramy tego, co dane, wykracza poza nie, ewo-
kuje to, co niedostępne, stara się być bardziej rze-
czywista niż rzeczywistość.

Pierwotne i archetypiczne doświadczenie oznacza 
się prostotą i wyrazistością. Takimi w szczególno-
ści są rysunki i to rysunki ołówkiem czy piórkiem. 
Ta powściągliwość kolorystyczna, widoczna także 
w pastelach, ma swe korzenie w świadomości, że 
im mniej koloru, tym więcej koloru. Rysunki tworzą 
rozbudowane układy linii, kresek, punktów, które 
budują spójną, zamkniętą kompozycję. Artystka 
zdradza upodobanie do syntetycznych sylwetek 
tańczących dziewcząt. Narracja przenosi nas do 
świata baśni, ale baśni bynajmniej nie sentymental-

nej. Rysunki pastelem, w których Artystka wycho-
dzi od istniejących w świecie przyrody kształtów, 
świadczą o tym, że ten świat wyobrażeniowy nie 
jest sielski i anielski. Natura nie jest krainą harmo-
nii, zdaje się sugerować Artystka, jeśli takie jej wy-
obrażenie przynosi odbicie szeroko pojętej natury, 
najpierw w wyobraźni a później, po realizacji twór-
czej, to, co zjawia się na kartce papieru czy płótna.

Tropienie pierwotnych stanów świadomości, pra-
ca w gęstej materii duchowo-psychicznej są kon-
sekwencją wiary, że sens może być uchwytny 
w „wewnętrznej transcendencji artysty” jako bytu 
szczególnego, który oświetla nieznane przestrze-
nie psychiki, poszerzając zdolność percepcji innych 
ludzi nie-artystów, niedoznających epifanii. W tym 
motywie czuje się silną romantyczną tendencję.

Artysta nie żyje w próżni. Korzysta także z goto-
wych języków, przekształcając je, by znaleźć wła-
sny, jedyny i niepowtarzalny. Widać w twórczości 
Anny Szymanek pewne wpływy Paula Klee, Juana 
Miró, także Witkacego z jego właśnie groźnym 
surrealistycznym obliczem natury, natury wrogiej 
człowiekowi. U Anny Szymanek nie ma ilustracji 
rozpętanych, psychicznych żywiołów. Jest jakiś 
bezruch i niepokojące oczekiwanie. Formy roślinne 
i zwierzęce, ich obłość, ich wzajemne przenikanie, 
ich plastyczność i tęczowość niepokoją. Rozbudza-
ją jednocześnie przyjemność estetyczną i niepokój. 
I w tej ambiwalencji tkwi przyciąganie prac Artyst-
ki. Sztuka w swej istocie rozbudza pragnienia, któ-
rych nie może spełnić. Jakie to pragnienia? Na to 
pytanie musi sobie odpowiedzieć miłośnik sztuki, 
każdy z osobna, obcując z pracami Anny Szymanek.

Nazwiska wymienionych wyżej artystów, których 
wpływ wydaje się być jakoś obecny w twórczości 
Anny Szymanek, wskazują na surrealistyczny rodo-
wód jej sztuki. Ale oprócz surrealizmu wskazałbym 
jeszcze na Art. Brut i Jeana Dubuffeta. Potwierdza 
to pewna surowość formy a miejscami, szczególnie 
w rysunkach, jej ascetyczność.

Poszukiwanie autentyczności w świecie stechnizo-
wanym, niszczącym wolność wewnętrzną, szukanie 
nowej sakralności w miejsce „zmęczonych” trady-

Maciej Mazurek 

Sztuka zagadkowa i malownicza – o twórczości Anny Szymanek 

publicysta, krytyk sztuki – Poznań
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cyjnych religii, to źródła pojawienia się w sztuce 
surrealizmu i Art. Brut. Można by rzec, że te dwa 
nurty sztuki „czekały” na Annę Szymanek, której 
osobowość twórcza wykorzystała je do wyraże-
nia swojej bardzo indywidualnej wizji językiem jej 
tylko właściwym. Ten język „stopił” w sobie pew-
ną formalną surowość z bogactwem psychicznych 
przeżyć, swoistych podróży wyobraźni w nieznane. 
„Świat wyobraźni jest światem wieczności” – zwykł 
mawiać angielski romantyk Wiliam Blake.

U Jeana Dubuffeta, jak i Anny Szymanek spotyka-
my poetycką surowość formy, która odsyła nas do 
jakchiś pierwotnych stanów emocjonalnych. Skąd 
takie wrażenie? W pracach swoich na poziomie 
„morfologii artystycznej” Anna Szymanek posłu-
guje się rytmem, który jest podstawą najpierwot-
niejszych ze wszystkich sztuk, a mianowicie tańca 
i muzyki. To jest odwołanie się do pierwotnych sił 
witalnych. Przeglądając prace Artystki, zdałem so-
bie sprawę, że wiele z nich mogło być śmiało albo 
są to wręcz ilustracje do „Święta Wiosny” Igora 
Strawińskiego. Taniec to sztuka pierwsza, odnoszą-
ca się do tkwiącego w człowieku instynktu wolno-
ści, witalności, swobody, a więc tego, co warunkuje 
szczęście. Te statyczność i hierarchiczność „więzią” 
i poskramiają ów niewidzialny rys, ukrytą dynami-
kę, tak jakby rysowane postaci były do powierzch-
ni płótna czy kartki przymocowane niewidzialnymi 
szpilkami, aby nie porwały ich, ich własne ulotność, 
kruchość i efemeryczność.

Te twory wyobraźni Artystki są jakby bezbronny-
mi w swojej „surowej nagości” i zjawiskowości. Tę 
zjawiskowość podkreślają często tajemnicze nazwy 
owych „piekielno-anielskich” zwierząt. Ale czy są 
to zwierzęta? I przy całej tajemniczości przedsta-
wień obcując z pracami Artystki, nie mamy wraże-
nia, że prowadzi ona grę z odbiorcą, co jest niezwy-
kle rzadkie w epoce, w której stosujemy w sztuce 
ze zdwojoną energią maski ochronne. Nie lubię kla-
syfikacji na sztukę męską i kobiecą, gdyż zdrowy 
rozsądek podpowiada, że fizyczne i psychiczne róż-
nice między płciami są same w sobie w niewielkim 
stopniu istotne dla ludzkich zdolności wymaganych 
w większości naszych ludzkich przedsięwzięć. Jed-
nak w przypadku twórczości Anny Szymanek jest 

ona tak osobista, żeby nie rzec konfesyjna, że ele-
ment kobiecy jest w niej widoczny od razu.

Techniką, którą upodobała sobie Artystka, jest pa-
stel. Wybór techniki nie jest kwestią przypadku, 
ale temperamentu. Ni to rysunek, ni to malarstwo. 
Coś pomiędzy. Oniryczność i ulotność prac Anny 
Szymanek wynikają już z poziomu techniki, która 
jest bardzo nietrwała, ale dająca możliwość wyra-
żenia treści pozaracjonalnych, trochę na zasadzie 
plastycznego „pisania automatycznego”, co prakty-
kowali francuscy surrealiści.

Osobny dział twórczości, zarzucony z powodu 
choroby, stanowi ceramika. Ceramika zdradza silny 
naturalny instynkt estetyczny Artystki. Zwróciłem 
uwagę na fantastyczną groźną rybę, „oswojoną” 
przez estetykę właśnie. Za sprawą zabiegów este-
tycznych ta dzikość staje się jakby „ludzka”. Ambi-
walencja: estetyczność i dzikość, która ociera się 
o brzydotę, prowadzą ze sobą subtelną, wyrafino-
waną grę, w którą widz zostaje wciągnięty.

Wracając do obrazów i pasteli, Anna Szymanek ko-
jarzy ze sobą rozmaite elementy na zasadzie po-
krewieństw podsuwanych przez wyobraźnię a nie 
rzeczywistość. Odwołuje się do „logiki”, jeśli jest 
w tym jakaś „logika”, marzenia sennego. Fantazja, 
poetyka baśni, oniryczny odlot w nieznane, w za-
gadkę, w rzeczywistość równoległą? To pytania, 
które ta sztuka budzi w widzu.

Sztuka Anny Szymanek jest zagadkowa i malowni-
cza. Urzeka w niej prostota dekoracyjnych form, 
które wypełniają nieskończone przestrzenie ima-
ginacyjnych, intymnych krajobrazów wewnętrz-
nych. Nierzeczywisty charakter przedstawień 
podkreśla wyważona, trochę rozbielona kolory-
styka, nadająca im zawsze liryczny, a czasem me-
lancholijny charakter. W ostatnich pracach deko-
racyjne formy zdają się zanikać, a obraz staje się 
czystym krajobrazem wewnętrznym, budowanym 
z wyczuciem kolorystycznego kontrastu. Tak, jak-
by po latach zmagań na horyzoncie pojawiła się 
ułuda artystycznego spełnienia, czyli podróży bez  
początku i końca.
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Z dwudziestoletniej przyjaźni z Anią zapamięta-
łem tylko cząstkę, bo wszystko spisać mógłby je-
dynie ktoś na miarę Władysława Reymonta. Anna 
Szymanek to cholernie skomplikowane zjawisko 
– wszechstronny talent naszych czasów. Kontynu-
ator Gigantów Renesansu i Baroku, bo począwszy 
od medycyny, która była i jest sztuką, a realiza-
cją wszystkiego, co było wyzwaniem ku Jej per-
fekcyjnym, niepowtarzalnym wizjom. Ze swoich 
twórczych pokładów czerpie non stop pomysły, 
jednocześnie przez wnikliwe obserwacje chłonie 
zjawiska, które pogłębiają Jej wrażliwość. Ania 
oczarowuje unikalną ceramiką, wysmakowanym ry-
sunkiem z piętnem indywidualności, począwszy od 
cudacznych zwierzaków, po arystokratyczne damy.

Z dużą pasją realizuje się w organizowaniu plene-
rów malarskich w różnych regionach Polski. Wie-
lokrotnie byłem świadkiem próśb o prowadzenie 
pleneru. Rekordzistą – już dwadzieścia cztery lata 
– jest Dębno Lubuskie, następnie wiele lat Pyzdry 
i Barlinek, Gorzów Wielkopolski, Krzeszyce, Celi-
ny, Łagów, a teraz Międzyzdroje. Dla nas, Artystów, 
to wielkie szczęście, że Ania ma pasję organizatora 
imprez twórczych, bo u Ani, jak wszystkim wia-
domo, jest atmosfera rywalizacji twórczej, uwień-
czonej pokazem wspaniałych dzieł bez ingerencji 
tematycznej – są to zawsze wypowiedzi płynące 
z indywidualnych emocji i doświadczeń warszta-
towych. Równolegle Ania na poczcie w Gorzowie 
Wielkopolskim prowadzi Galerię Sztuki „Pod Pocz-
tową Trąbką”, gdzie mają miejsce pokazy pople-
nerowe i wystawy indywidualne Artystów. Przez 
Jej plenery przeszło kilkaset znakomitych nazwisk, 
m.in.: Jerzy Duda Gracz, Kiejstut Bereźnicki, Fran-
ciszek Maśluszczak, Elżbieta Kuraj, Anna Boche-
nek, Beata Jurkowska, Barbara Warzeńska, Beata 
Tymusz, Halina Nowicka, Agata Buchalik-Drzyzga, 
Mira i Jerzy Bieleccy, Jerzy Fedro, Stanisław Tabisz, 
Jerzy Gnatowski, Paweł Lasik, Dariusz Miliński, 
Krzysztof Pasztuła, Stefan Chabrowski, Stanisław 
Stach, Małgorzata i Leszek Kurkowie, Iwona Mar-
kowicz-Winiecka, Bogusław Jagiełło, Juliusz Pie-
chocki i bardzo, bardzo wiele innych.

Ania z prawdziwie matczyną troskliwością 
jest bez reszty oddana problemom zdrowot-

nym i egzystencjalnym koleżanek i kolegów.  
Jej mieszkanie to pracownia malarska, gdzie żyje, 
tworzy, podejmuje i nocleguje okazjonalnie za-
przyjaźnionych Artystów. Tutaj z przyjaciół-
mi, w towarzystwie obrazów różnych autorów,  
wyeksponowanych na wszystkich ścianach, od-
bywają się twórcze spotkania do późnej nocy; bo 
wielkim szczęściem jest porozmawiać z tak światłą 
i lubianą przez wszystkich Artystką.

Mimo olbrzymiego dorobku jest samokrytycz-
na, nie afiszuje się swoimi osiągnięciami, zwłasz-
cza w ostatnim dwudziestoleciu, w którym była 
zmuszona sięgnąć po warsztat malarski w tech-
nice pastelowej i akrylowej. Z cudownego cyklu 
pastelowego przeszła na mocne w swej ekspresji 
kompozycje z pogranicza abstrakcji, fantastyki 
kosmicznej, baśniowych przestrzeni i głębin mor-
skich. Wielokrotnie miałem okazje podziwiać Jej 
upór i cierpliwość w realizowaniu kolejnych dzieł 
na wielu plenerach. Mówiła o sobie, że jest leniem 
i zazdrościła mojej pracowitości.

Autentyczne talenty tak mają, że tworzą cyklicznie, 
bez przymuszania, ale z potrzeby wypowiadania 
się, gdy jest taka wewnętrzna konieczność. W swo-
im malowaniu Ania coraz bardziej wykrzykuje bunt 
wobec niesprawiedliwości, obłudy i fałszu. Jest 
niepowtarzalna, odkrywcza, zaskakująca w od-
ważnym geście z awangardowym przesłaniem. Od 
subtelnych panienek, dmuchawców, przechodzi 
przez kompozycje geometryczne, aż do rozpaczy 
w „Mojej Apokalipsie”. Cierpienie, niepewność ju-
tra wytwarzają u niej stany dołujące. Znam Anię na 
tyle, że jestem pewny Jej odporności psychicznej 
na wszystkie ciosy, jakie wielokrotnie w nią uderza-
ją. O potencjale twórczym mówią Jej dzieła: pierw-
szy cykl obrazów olejnych z lat siedemdziesiątych 
„W czerwieniach”, cykle ceramicznych gobelinów, 
wspaniałe pierwsze akryle z międzynarodowego 
pleneru w Zelwie, aż po cudowne pejzaże z Jawo-
rzynki z 2015 roku.

Inspiracje znajduje przypadkowo na plenerach. 
Powstają serie obrazów z zauroczenia: sękami na 
drzwiach, wysychającymi pąkami czosnku, dmu-
chawcami, owocami, kłosami zbóż, tańczącymi 

Stanisław Mazuś 

artysta, malarz – Tychy
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mgłami o poranku w Jaworzynce… – we wszyst-
kim widzi zjawy malarskie o kształtach charaktery-
stycznych tylko dla Szymankowych wizji. Ceramicz-
ne formy, które z wielkim bólem musiała odstawić 
dla ratowania oczu, pojawiają się w malarskich 
kompozycjach i pejzażach, których z natury nie 
maluje, ale wydobywa je ze swoich wewnętrznych 
pokładów wyobraźni. Kompozycje przestrzenne 
tworzy z plastikowych butelek, ceramicznych ku-
lek, oplatając nićmi w swoiste instalacje. Szczęśli-
wie dla dorobku Sztuki Polskiej Anna Szymanek, 
niedoceniana, pomijana w prezentacjach zagra-
nicznych, genialna twórczyni, najwyższych lotów 

poziomu artystycznego, o niedościgłym kunszcie 
warsztatu ceramicznego, stworzyła unikalne dzie-
ła, które możemy podziwiać w zbiorach Muzeum 
Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum 
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu i innych... 

Na zbliżającą się osiemdziesiątkę na pewno Ania 
zaskoczy nowym cyklem malarskim ku radości  
Fanów, którzy czerpią pozytywną energię z Jej 
twórczości i odwrotnie, na złość zazdrośnikom, 
którzy nie mogą zaakceptować Jej pasji, talentu 
i dalszej kontynuacji dzieła życia.

Nie dziwi nas fakt, że u niektórych osób bogaty 
obraz emocji i wrażeń istnieje od wczesnego dzie-
ciństwa i jawi się, gdy nowe okoliczności stwarzają 
warunki dla jego rozwoju.

Patrząc na prace Anny Szymanek, dostrzega się 
twórcze inspiracje zaczerpnięte z ogrodu marzeń, 
z czarodziejskiej baśni malutkiej Ani. Najlepiej to 
widać w rysunkach księżniczek, dam dworu czy 
uroczych kwiaciarek ubranych w suknie z minio-
nych epok, z gracją przechadzających się po bajko-
wych parkach, paradujących na balkonie, śpiewa-
jących na scenie teatru.

Mała Ania już dorosła, to Anna w pełni świado-
ma swojej dojrzałości, to ekscytująca Artystka, 
która przetwarza sny i bajkowe marzenia 
w rzeczywistość.

Jej ceramiczne, eleganckie kompozycje są har-
monijnie zrównoważone. Gładkość kontrastuje 
z szorstkością, wypukłe ma swoje odniesienie  
do wklęsłości.

Równoważy wielkości, nadając im lekkość i wdzięk.

Czasem zdarza się tak, że językiem plastycznym 
nie można opisać dzieła, jest to coś, co emanuje 
z kształtu i obejmuje otoczenie, ożywia je i zaczy-
na w nas istnieć jako wzruszenie.

Prace Ani znam od dawna, zwłaszcza te ceramicz-
ne, ale ważne są dla mnie również rysunki, pod 
wrażeniem których pozostaję.

Jej żywiołem była glina, z której wyczarowywa-
ła życie i kiedy myślała, że gdzieś tam kończy się 
jej podróż po świecie sztuki, jawi się nagle cały 
kosmos z wielością niepoznanych światów. Tam, 
gdzie kończy się obiekt, zaczyna się kolor.

W malarstwie Ani jest cenne to, co wynika z po-
szukiwania tych samych analogii, co w ceramice, 
czyli wartości fantastyczno-abstrakcyjne.

Artysta jest tym, co tworzy. Jeszcze nadal coś 
tkwi głęboko, lecz chroni się przed wzrokiem cie-
kawskich, by w odpowiednim momencie na nowo  
nas zadziwić.

 Roma Pilitsidis
artysta, malarz – Głogów
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Poznaliśmy się z Anią Szymanek na plenerze i spo-
tkaliśmy się potem jeszcze wiele razy w Gliśnie, 
w Gorzowie Wielkopolskim, w Łagowie, w Dębnie 
Lubuskim, w Jaworzynce.

Malowaliśmy, rozmyślaliśmy, graliśmy w karty 
w „tysiąca”, słuchaliśmy muzyki, podróżowaliśmy 
razem w krainie koloru.

Anna Szymanek na początku drogi twórczej for-
muje stwory, formy, elementy w masach cera-
micznych i porcelanie, łączy je ze sobą, kontrastuje 
dynamikę ruchomych elementów. Ruch może być 
wywołany podmuchem wiatru, tchnięciem od-
dechu – ożywia on wybrany przez Artystkę ma-
teriał. Doświadczenia te przenoszone są później  
na malowanie obrazów, szkicowanie i cyzelowanie 
rysunków. Wyobraźnia Artystki oscyluje wokół 
obietnicy zaistnienia kształtów i form, przedsta-
wień studyjnych roślin i postaci ludzkich, spro-
wadzonych do znaku. Kwiaty przez Nią malowa-
ne to nie tylko symbol piękna, lecz także symbol 
odwiecznego początku, multiplikacji życia. Kwia-
ty wiśni, zapylone przez owady, przemieniają się 
w owoce, których pestki kiełkują nowymi drze-
wami w pięknych sadach. Pyłek kwiatowy zaś wy-
daje się być używany przez Artystkę jako pigment  
na Jej obrazach. Domyślamy się, jak to wygląda, 
gdy jaja przepoczwarzają się w gąsienice, a potem 
w piękne motyle niosące na skrzydłach kolory. Ar-
tystka dotyka skrzydeł motyli i przenosi ich barwy  
na swoje płótno. 

Powstawanie życia chronią delikatne płatki, wabią-
ce kolorem. Płatki te zamykają się i otwierają, po-

zwalając dojrzałym już nasionom opuścić kwiaty. 
Artystka ukazuje to, malując kule otoczone mięk-
ką, wijącą się linią – przypominające powieki nad 
oczami, nawilżające je łzami.

Kwiaty, oczy przybierają różne postacie, nabierają 
przedziwnych kształtów – od namalowanych zdaje 
się z natury, aż po wyobrażone, ledwo widoczne, 
zaledwie tknięte, zaznaczone.

Dynamika tych kompozycji to pozorny bezruch 
stworów, które za chwilę zaatakują, wypatrując 
ofiary aż trzema oczami – sięgając po smaczne ką-
ski, nie zawahają się, aby zabić.

Nie można pominąć postaci ludzkiej, obecnej jak 
na scenie teatru, iluminowanej różnymi światłami, 
przedstawiającej różne światy.

Jest to jakby podróż duszy, która we śnie opuszcza 
ciało i potrafi wejść w przedświat, by zobaczyć na-
siona, stwory i przeróżne istnienia pędzące w kie-
runku ziemi, w kierunku obietnicy życia. Jest to 
zasiew Stwórcy, a ludzie jak świece, które przecież 
można zdmuchnąć – trwają zdumieni, a przecież 
chronieni przez wybujałe, trefione fryzury, w które 
wyposażyła je Artystka.

Anna Szymanek obserwuje życie toczące się wo-
kół, ale uważnie przygląda się swojej wyobraźni. 
Łączy bogactwo życia i bogactwo wyobraźni w ob-
razach i rysunku, w formach rzeźbiarskich, w ca-
łym swoim artystycznym życiu.

Franciszek Maśluszczak
artysta, malarz – Warszawa
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Anię poznałem w 1988 roku w bardzo przyjem-
nych dla mnie okolicznościach. Od roku byłem 
absolwentem grafiki uczelni poznańskiej. Wysta-
wiłem pracę do Salonu Jesiennego w Gorzowie 
Wielkopolskim i zostałem laureatem ex aequo 
z Anią Szymanek. Znałem wcześniej jej prace ce-
ramiczne, ale dopiero w ramach wernisażu pozna-
łem Anię osobiście. Wspólne miejsce z tak znaną 
Artystką dodało splendoru mojemu osiągnięciu. 
Jeszcze raz skrupulatnie przyjrzałem się naszym 
pracom i wiedziałem, że jury nagrodziło jedną na-
grodą dwa zupełnie inne światy.

Moje grafiki były absolutnym drugim biegunem 
świata ceramiki Ani. Świata, w którym królowa-
ły delikatne formy organiczne, skorupki splątane 
w warkocze – kolie żywcem z raf koralowych, kru-
che muszelki w kolorach pastelowych, mieniących 
się tęczą perłopławów. Wiemy, że najdelikatniejszy 
podmuch wiatru wydobędzie z nich całą gamę por-
celanowych dźwięków. Ania wydobywała z nas, lu-
dzi trochę z północy, odwieczną tęsknotę za latem, 
ciepłem słońca, lazurem bezkresnych wód, delikat-
nym szumem fal i podmuchem ciepłej bryzy.

Druga odsłona Ani. 

Ania jest świetną organizatorką niezliczonych ple-
nerów. W kilku z nich miałem przyjemność uczest-
niczenia. Wtedy Ania już nie uprawiała ceramiki, 
lecz grafikę i malarstwo. Obcując z Jej pracami,  

nadal pozostajemy w świecie Ani. W rysun-
kach króluje niepodzielnie precyzja wykonania.  
Misterne, koronkowe linie budują formy kobiet, 
raczej manekinów lub laleczek teatralnych, o smu-
kłych sylwetkach i długich szyjach, utrefnionych 
fryzurach okalających drobne twarze. W pastelach 
dominuje studyjna wręcz precyzja form, ale zupeł-
nie nam nieznanych. Nadal w tonacji tęczy per-
łopławów, ale to nie są stworzenia morskie. Jako 
widz zaczynam czuć się wyobcowany. Myślę, że tak 
poczuł się Kolumb, stawiając stopy na nowym, nie-
znanym lądzie. Cóż to za rośliny? Co to za zwierzęta? 
Ania wydaje się mówić do widza: „Chodź, pokażę  
ci inny świat. Mój świat – pełen stworzeń  
ziemskich, ale w ich nowej formie. Poznaj Zazule”.  
„Bardzo mi miło”.

Zawsze tak się czuję, gdy zaprasza mnie ktoś  
do swego świata, zwłaszcza świata wyobraźni. 

Dziękuję Ci Aniu, że zechciałaś dzielić się ze mną 
swymi uwagami, spostrzeżeniami i swoim światem.

Jerzy Fedro
artysta, malarz – Gubin
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Wyrazista postać, ceniona Artystka, z ogromną, 
różnorodną twórczością, mająca za sobą kilkadzie-
siąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, 
a także wystaw zbiorowych. Z pięknego dorobku 
artystycznego zaintrygowały mnie Jej fascynacja 
i miłość do ceramiki, w której doskonale się realizo-
wała. Wypowiedzi w ceramice zapewniły Jej suk-
ces i uznanie w środowisku twórców i krytyków 
sztuki. Jako bystry obserwator tego wszystkiego, 
co się w ceramice artystycznej działo, spróbowała 
z doskonałym skutkiem poszukać własnych roz-
wiązań z wyraźnym piętnem Jej osobistych przeko-
nań, rozwiązań nasyconych optymizmem. Wielo-
krotnie przekraczała pewne utarte granice między 
tym, co tradycyjne a nowoczesne w widzeniu ma-
terii w przestrzeni. W Anny pracach odnajdujemy 
jej delikatność, wrażliwość na ulotność chwil będą-
cych odbiciem Jej emocji. Ceramiczne kompozycje 
złożone z finezyjnych, powiewnych elementów 
łączonych sznurkami, a także z tkaniną, dostar-
czają wrażeń zmysłowych, będąc jednocześnie 
źródłem czystych dźwięków jako środka wyrazu, 

wprowadzają widza w sposób bezpośredni w nie-
powtarzalny nastrój nasycony poezją („Gdy wstaje 
świt”, „Naszyjnik Pani Zimy”, „Kolia”, 1980–1993).  
W poszukiwaniach twórczych sięgała do swoich 
baśniowych wizji, związanych z fascynacją światem 
dziwnych stworzeń z oceanicznych głębin, prze-
obrażonych w subtelne fantastyczne formy rzeź-
biarskie, ze skłonnością do zawężania gamy barw-
nej („Dziwaczek”, „Rybokłujki”). Dzieła wykonane 
z różnych mas ceramicznych, często wzbogacanych 
kolorowymi szkliwami, były w Jej pierwszym eta-
pie twórczości autonomiczną domeną artystyczną. 
Od dłuższego czasu wypowiada się już tylko w ry-
sunku, w technice pastelu i akrylu. Z tego wzglę-
du uznałem, że ten fakt zasługuje na szczególne 
podkreślenie, jako rzecz niezwykła w Jej dorobku 
twórczym. Szkoda tylko, że wyjątkowo obiecujące 
prace w dziedzinie ceramiki artystycznej nie były 
przez Nią kontynuowane, ale w tym przypadku  
dla Anny cenniejsze stały się zdrowie i zmiana  
stylu życia.

Janusz Michalski

Ania Szymanek, którą znam już ponad dwadzieścia 
lat (więc mam jakąś wizję osoby), poprosiła mnie 
o napisanie paru słów o Niej, o Jej twórczości. 
Mam wrażenie, a właściwie pewność, że nie jest 
łatwo obiektywnie jednemu artyście coś napisać 
o drugim artyście. Bo to są przecież różne światy, 
które muszą mieć wpływ na to, jak siebie wzajem-
nie odczuwamy. Są dzieła, które nie „nastręczają” 
trudności w ich odbiorze, szczególnie takie, które 
starają się w realistyczny sposób oddać to, co ar-
tysta postrzega wokół siebie. Podziwiamy mniej 
czy bardziej warsztat, wrażliwość czy oryginalność 
przedstawienia. Ale u Ani jest inaczej, bo o coś 
chodzi i na pewno nie o świat w „realu”. Twórczość 
Jej, bardzo przecież różnorodna, bo i rysunek, i ce-
ramika, i malarstwo, zawsze jawi się bardzo kon-

sekwentnie, jako wizja nie z tego świata. W moim 
odczuciu jest to podświadoma, a może świadoma, 
tęsknota za tym, czego trudno szukać w ziemskim 
życiu. Stąd te dziwne stwory, kobiety-księżniczki, 
pejzaże ze snu czy kosmosu. Wszystko to świad-
czy o tym, że otaczająca rzeczywistość nie jest 
bohaterem artystycznych poszukiwań Ani Szyma-
nek. Zdecydowanie Jej wnętrze determinuje to,  
co pokazuje nam w swoich dziełach. Jest to zamknię-
ty, rządzący się własnymi prawami świat i tylko  
Artystka ma do niego klucz. Nam dane jest tyl-
ko się zbliżyć, starać zrozumieć tajemnicę, jaką 
niewątpliwie zawarła w tych pracach, która jest 
jej siłą – siłą, która przyciąga, żeby pozostawić 
nas w niepewności. Czy można kogoś zrozumieć,  
poznać do końca?

Leszek Kurek

historyk sztuki – Gorzów Wielkopolski

artysta, malarz – Łódź
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Droga Aniu!

Pozwól, że w tym liście nie będę przeprowadzał 
jakiejkolwiek analizy Twojej twórczości. Inni zrobią 
to lepiej, chociaż ikonograficzna, skrzętnie przez 
Ciebie ukrywana strona Twoich dzieł, stanowi 
pokusę i zagadkę… Te wszystkie panny tańczą-
ce, żyjątka z Twojej wyobraźni i ta feeria kolorów  
i radości…

Parokrotnie pisałem (z odrobiną „wazeliny” między 
linijkami) o „szymankowych plenerach”, „szyman-
kowych lasach i jeziorach”. To jest też Twoje dzie-
ło – plenery. Dzięki Tobie powstała przyjaźń wie-
lu ludzi, których na nie zapraszałaś. Wielu już nie 
ma wśród nas. Pozostały jednak Ich dzieła. Może 
nie wszyscy organizatorzy plenerów uświadamia-
ją sobie, że posiadają w swoich kolekcjach obrazy 
„z nazwiskami”… Nie uświadamiają sobie również, 
że Tobie te kolekcje zawdzięczają.

Kiedy w Mikołowie w 2002 roku na prestiżo-
wym plenerze „Impresje Mikołowskie” zaprosiłaś 
mnie po raz pierwszy, gwarantując, że na Twoich 
plenerach się pracuje, a zażywanie „rozpuszczal-
ników” jest niewskazane, zawierzyłem Ci i się nie 
zawiodłem. Dzięki Tobie powstało parę niezłych 

obrazów, poznałem też całą plejadę wybitnych 
Twórców, wspaniałe Koleżanki i Kolegów. Zawsze 
po śniadaniu była praca, a po kolacji wieczorne 
„duszne” (od duszy) rozmowy. Właśnie te wie-
czorne rozmowy powodowały, że chciałem wra-
cać i byłem Ci wdzięczny za każde zaproszenie na 
„Twój” plener. Twoja osobowość i ciepło sprawiały, 
że „chciało się malować”. No i te urocze miejsca 
i ich gospodarze, zawsze było dla mnie tajemnicą, 
o czym wielokrotnie Ci mówiłem, jak potrafisz ze-
brać grupę indywidualistów, z których każdy obra-
ca się w innym świecie, każdy kreuje inne obrazy, 
a potem na wystawie pojawia się całe bogactwo 
postaw twórczych. Dokonać czegoś takiego – to 
jest dopiero sztuka!!! Jak Ty to robisz?

Podziwiam i z wdzięcznością wspominam Twoje 
nam „matkowanie”. Nigdy niczego nie brakowa-
ło, było pod dostatkiem wszystkiego, tylko po to, 
„aby się malowało”.

No i się namalowało.

Zawsze broniłem mojego (może bardzo górnolot-
nego) określenia, że oto powstają cząstki Kultury 
Narodowej. Za ten Twój trud i zaangażowanie z ca-
łego serca dziękuję – Józiu.

Józef Stolorz

Anna Szymanek w swej sztuce wyraża zachwyt 
naturą. Otaczająca Ją rzeczywistość jest barwna 
i radosna, takie widzenie świata przekazuje swym 
malarstwem. Emanuje z Jej prac radość tworzenia. 
Zwłaszcza cykl roślin „Dmuchawce” (któż z nas 
nie cieszył się tą rośliną, obserwując minispado-
chroniki unoszone przez wiatr?) Wpatrując się 
w reprodukcje Jej prac z tego cyklu (bo nie mam 
dostępu do oryginałów), podziwiam bogactwo łąk, 
szczegółów, kolorów, po malarsku odchodzi od ich 
lokalnych barw, przedkładając je na barwy podpo-

rządkowane zamiarom kompozycji. Tematy innych 
prac mają podobną logikę kompozycyjną. Baśnio-
wy świat na pozór groźnych stworów nie straszy, 
budzi raczej sympatię. Tańczące panienki, niby 
kwiaty, unoszą się nad ziemią, inne wirują. Siłą wy-
obraźni Autorki powstaje baśniowy świat, inspiro-
wany naturą, zoobotaniczne twory budzą radość 
i optymizm. Tak widzę twórczość Anny Szymanek. 
Uwagi powyższe odnoszą się również do rysun-
ków i ceramiki Autorki.

Prof. Roman Banaszewski 

Sztuka radosna…

artysta, malarz – Włocławek

artysta, malarz – Kraków
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RYSUNKI

Pierwotne i archetypiczne doświadczenie oznacza  
się prostotą i wyrazistością . Takimi w szczególności  
są rysunki i to rysunki ołówkiem czy piórkiem. 

Maciej Mazurek
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Bez tytułu, technika mieszna, 20 × 27 cm, 1957 r.
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Infantki, tusz, 17 × 19,5 cm, 1965 r.

Maria Stuart, tusz, 29 × 10 cm, 1966 r. 

Z koszem kwiatów, tusz, 29 × 11 cm, 1966 r. 
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Kwiaciarki, tusz, 30,1 × 21,2 cm, 1966 r.
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Dama Kier, tusz, 42 × 24 cm, 1971 r.



Misterne, koronkowe linie budują formy kobiet, raczej manekinów  
lub laleczek teatralnych, o smukłych sylwetkach i długich szyjach,  
utrefnionych fryzurach okalających drobne twarze.  

Jerzy Fedro

Strojnisie w Barcelonie na balkonie, ołówek, tusz, 18,5 × 32 cm, 1965 r. 
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Na balkonie, tusz, 16 × 43 cm, 1967 r. 

Na balkonie, fine art print + pastel, 20 × 41 cm, 2016 r. 
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Portret dziewczyny, tusz, 26 × 22 cm, 1970/1973 r.
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Portret dziewczyny, fine art print + pastel, 38,5 × 25,5 cm, 2012 r.



Patrząc na prace Anny Szymanek, dostrzega się twórcze inspiracje  
zaczerpnięte z ogrodu marzeń, z czarodziejskiej baśni malutkiej Ani.  
Najlepiej to widać w rysunkach księżniczek, dam dworu czy uroczych kwiaciarek, 
ubranych w suknie z minionych epok, z gracją przechadzających się po bajkowych 
parkach, paradujących na balkonie, śpiewających na scenie teatru.

Roma Pilitsidis

Aktorki, tusz, 37 × 52 cm, 1972 r.

XXX, tusz, 48 × 32 cm, 1974 r. 
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Księżniczka, tusz, 47 × 32 cm, 1980/1985 r.
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Kwietnice, tusz, 27 × 19 cm, 1985 r.



Tańczące maki, ołówek, 42 × 29,5 cm, 2006 r.
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Tańczące maki, fine art print + pastel, 42 × 29,5 cm, 2011 r.



30

Na scenie, fine art print + pastel, 37 × 30 cm, 2016 r.



31

Panna młoda, fine art print + pastel, 46 × 18 cm, 2016 r.
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Ulotność III, ołówek, 21 × 15 cm, 1991 r.



33

Ulotność II, ołówek, 18 × 12 cm, 1991 r.



34

PASTELE

W moim odczuciu jest to podświadoma, a może świadoma,  
tęsknota za tym, czego trudno szukać w ziemskim życiu.  
Stąd te dziwne stwory, kobiety-księżniczki, pejzaże ze snu  
czy kosmosu.

Leszek Kurek
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Wielorożec, pastel, 36 × 47 cm, 1991 r.

Czarodziej, pastel, 36 × 47 cm, 1992 r.



36
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Kwiat wiosny, pastel, 29 × 41 cm, 1994 r.

 Cebulka, pastel, 35 × 46 cm, 1994 r.

 Pazurczak I, pastel, 36 × 47 cm, 1992 r.

Ania wydaje się mówić do widza: „Chodź, pokażę ci inny świat.
Mój świat – pełen stworzeń ziemskich, ale w ich nowej formie”. 

Jerzy Fedro
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Macierzyństwo, pastel, 35 × 47 cm, 1998 r.

Bańkowa marzycielka, pastel, 49 × 62 cm, 1998 r.
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Odlot, pastel, 50 × 70 cm, 2001 r.

Jajowiec, pastel, 50 × 70 cm, 2001 r.



40

Moja Apokalipsa, pastel, 50 × 70 cm, 2001 r.

Formy roślinne i zwierzęce, ich obłość, ich wzajemne przenikanie,  
ich plastyczność i tęczowość niepokoją. Rozbudzają jednocześnie 
przyjemność estetyczną i niepokój. I w tej ambiwalencji tkwi 
przyciąganie prac Artystki.

Maciej Mazurek



41

Książę Wrytomistrzów, pastel, 50 × 70 cm, 2001 r. 

Spojrzenie, pastel, 50 × 70 cm, 2002 r.
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W czerwieni, pastel, 70 × 50 cm, 2001 r.



43

Szepty, pastel, 70 × 50 cm, 2002 r.



44

Karnawałowa rewia, pastel, 50 × 70 cm, 2002 r.

Tańczące panienki, niby kwiaty, unoszą się nad ziemią, inne wirują.  
Siłą wyobraźni Autorki powstaje baśniowy świat, inspirowany naturą.

 Prof. Roman Banaszewski 
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Kusicielki, pastel, 70 × 50 cm, 2002 r.



46

Błękitna, pastel, 50 × 70 cm, 2003 r.

Powiew, pastel, 50 × 70 cm, 2003 r.
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Koncert, pastel, 50 × 70 cm, 2004 r.

Meteoryty, pastel, 50 × 70 cm, 2006 r.
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Zatrzymana, pastel, 50 × 70 cm, 2003 r.

Jej żywiołem była glina, z której wyczarowywała życie  
i kiedy myślała, że gdzieś tam kończy się Jej podróż po świecie sztuki,  
jawi się nagle cały kosmos z wielością niepoznanych światów.  
Tam, gdzie kończy się obiekt, zaczyna się kolor.

Roma Pilitsidis
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Z kłosami, pastel, 49 × 34 cm, 2004 r.



50

Już odlatujemy,  
pastel, 55 × 28 cm, 2006 r.



51

Solo, pastel, 32 × 15 cm, 2004 r.



52

Dama Karo, pastel, 43 × 30 cm, 2004 r.



53

Dama Kier, pastel, 43 × 30 cm, 2004 r.



54

Dama Pik, pastel, 43 × 30 cm, 2004 r.



55

Dama Trefl, pastel, 43 × 30 cm, 2004 r.
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Spotkanie, pastel, 26 × 37 cm, 2004 r.

Jabłuszko, pastel, 35 × 50 cm, 2004 r.
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Owoc, pastel, 27 × 34 cm, 2004 r.

Plotkarki, pastel, 34 × 49 cm, 2004 r.
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Zaloty, pastel, 34 × 38 cm, 2004 r.

Dojrzewamy, pastel, 42 × 56 cm, 2006 r.
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Artystka dotyka skrzydeł motyli i przenosi ich barwy na swoje płótno.

Franciszek Maśluszczak

Narodziny perły, pastel, 36 × 47 cm, 1994 r.

Dojrzewamy, pastel, 42 × 56 cm, 2006 r.



Inspiracje znajduje przypadkowo na plenerach. Powstają serie obrazów  
z zauroczenia: sękami na drzwiach, wysychającymi pąkami czosnku, 
dmuchawcami, owocami, kłosami zbóż, tańczącymi mgłami o poranku 
w Jaworzynce… – we wszystkim widzi zjawy malarskie o kształtach 
charakterystycznych tylko dla Szymankowych wizji.

Stanisław Mazuś

AKRYL
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Nad Marychą, akryl, 50 × 40 cm, 2007 r.



62

Spacer we mgle, akryl, 50 × 40 cm, 2008 r. 



63

W ogrodzie, akryl, 60 × 40 cm, 2008 r.



64

Ogród wyobraźni I, akryl, 60 × 50 cm, 2010 r.



65

Zaczarowany kwiat, akryl, 50 × 40 cm, 2007 r.



66

Ogród wyobraźni II, akryl, 60 × 50 cm, 2010 r.



67

Kwiat jesieni, akryl, 70 × 50 cm, 2012 r.



68

Żywioł, akryl, 60 × 50 cm, 2010 r.



69

Inny Świat 3, akryl, 40 × 60 cm, 2011 r.

W ostatnich pracach dekoracyjne formy zdają się zanikać,  
a obraz staje się czystym krajobrazem wewnętrznym,  
budowanym z wyczuciem kolorystycznego kontrastu.

Maciej Mazurek
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Obraz, akryl, 70 × 50 cm, 2012 r. 



71

Zielonooki, akryl, 70 × 50 cm, 2012 r.



72

Kwiat lata, akryl, 70 × 50 cm, 2014 r.



73

Senna wędrówka, akryl, 60 × 80 cm, 2010 r.

Z cudownego cyklu pastelowego przeszła na mocne  
w swej ekspresji kompozycje z pogranicza abstrakcji, fantastyki 
kosmicznej, baśniowych przestrzeni i głębin morskich.

Stanisław Mazuś
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Babie lato, akryl, 80 × 60 cm, 2016 r.



75

Portret Pani Z, akryl, 80 × 60 cm, 2015 r.



76

Na czerwonym dywanie, akryl, 80 × 60 cm, 2015 r.



77

Spacer po ukwieconej łące, akryl, 60 × 70 cm, 2014 r.

Nie można pominąć postaci ludzkiej, obecnej jak na scenie teatru,  
iluminowanej różnymi światłami, przedstawiającej różne światy.

Franciszek Maśluszczak
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Z wiatrem, akryl, 70 × 50 cm, 2015 r.



79

Roztańczone sabatnice, akryl, 73 × 60 cm, 2010 r.



80



81

O wschodzie, akryl, 40 × 50 cm, 2007 r.

 Godzina 6.00, akryl, 50 × 70 cm, 2012 r.

 Połonina, akryl, 50 × 70 cm, 2012 r.
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Chata, olej, 73 × 58 cm, 1957 r.



83

Gdy nie będzie nas, będą mówiły kamienie, olej, 60 × 50 cm, 1993 r.



Ceramiczne kompozycje złożone z finezyjnych,  
powiewnych elementów łączonych sznurkami, a także z tkaniną,  
dostarczają wrażeń zmysłowych, będąc jednocześnie źródłem  
czystych dźwięków jako środka wyrazu, wprowadzają widza w sposób 
bezpośredni w niepowtarzalny nastrój, nasycony poezją.

Janusz Michalski

CERAMIKA

1965 – 1993
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Madonny, masa szamotowa, wys. 40 cm



86

Aktor, masa szamotowa



87

Władczyni, masa szamotowa



88

Kłujek, porcelit, 9 × 10,5 × 32 cm



89

Dziwaczek, porcelit, 8 × 10 × 31 cm



90

Rybokłujek II i III, porcelit 



91



92

Kokiet, porcelit
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Zębatek, porcelit, 10 × 13 × 41 cm

Ambiwalencja: estetyczność i dzikość, która ociera się  
o brzydotę, prowadzą ze sobą subtelną, wyrafinowaną grę,  
w którą widz zostaje wciągnięty.

Maciej Mazurek
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Szpilkowiec II, porcelit

Szpilkowiec III, porcelit
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Purchawka, porcelit, 17 × 17 cm



96

Purchawka, porcelit, 10 × 10 cm



97

Purchawka, porcelit, 12 × 12 cm



98

Purchawka, porcelana, 17 × 17 cm

Jej ceramiczne, eleganckie kompozycje są harmonijnie 
zrównoważone. Gładkość kontrastuje z szorstkością,  
wypukłe ma swoje odniesienie do wklęsłości.
Równoważy wielkości, nadając im lekkość i wdzięk.

Roma Pilitsidis



99
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Osie gniazda,  
porcelana, 10 × 10 cm 



101



102

Osie gniazda, porcelit, 12 × 12 cm 



103

Strojna, porcelit



104

Punk, porcelit, 17 × 17 cm



105

Muszle, porcelit

Ceramika zdradza silny naturalny instynkt estetyczny Artystki.

Maciej Mazurek
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Muszla, porcelit, 20 × 7 cm

Ania wydobywała z nas, ludzi trochę z północy, 
odwieczną tęsknotę za latem, ciepłem słońca,  
lazurem bezkresnych wód, delikatnym szumem fal  
i podmuchem ciepłej bryzy. 

Jerzy Fedro
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Muszle, porcelana



108

Sponiewierana, porcelana, 18 × 17 cm



109

Samuraj, porcelit



110

Kokiet, porcelit



111

Prosiaczek, porcelit, 8 × 15,5 × 43 cm, 1992 r.



112

Wąsatki, porcelit



113

Smocze łapki, porcelana



114

Smocze łapki, porcelit



115

W pracach swoich na poziomie „morfologii artystycznej”  
Anna Szymanek posługuje się rytmem, który jest podstawą 
najpierwotniejszych ze wszystkich sztuk, a mianowicie  
tańca i muzyki. To jest odwołanie się do pierwotnych  
sił witalnych. 

Maciej Mazurek
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Madonny, masa szamotowa



117

Czarownica, porcelana, 27 × 108 cm 



118

Gdy wstaje świt, porcelana na tkaninie, 230 × 90 cm



119



120

Kolia, porcelit, porcelana, 230 × 90 cm



121

Kolia z kulą, porcelana, 230 × 90 cm

Wiemy, że najdelikatniejszy podmuch  
wiatru wydobędzie z nich całą gamę  
porcelanowych dźwięków. 

Jerzy Fedro
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Grono małe, porcelana, porcelit, kord



123

Naszyjnik biały, porcelit, kord, 250 × 68 cm



124

Wędrowanie I, II, III, porcelit, siatka



125



126

Sito I, II, III, glina czerwona, szamot, porcelana 



127



128

Anna Szymanek – artysta malarz i ceramik. Miesz-
ka i tworzy w Gorzowie Wielkopolskim od 1979 
roku. Członek Związku Polskich Artystów Plasty-
ków (1964). Podstawową dziedziną jej twórczości 
artystycznej do 1993 roku była ceramika. Niestety, 
ze względów zdrowotnych, musiała z niej zrezy-
gnować. Obecnie Anna Szymanek wypowiada się 
głównie w rysunku, malarstwie pastelowym i akry-
lowym. Zdobywała nagrody i wyróżnienia w kon-
kursach plastycznych. Studia artystyczne podjęła 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki. Dyplom uzy-
skała w 1964 roku. Kształcenie się na prestiżowej 
uczelni pozwoliło zdobyć Jej potrzebne narzę-
dzia do wyrażenia swojej artystycznej woli. Pod-
kreślenie, jak dużą rolę miał wrocławski ośrodek  
na edukację młodych ceramików od czasów po-
wojnia, pozwoli odbiorcy docenić znaczenie prac 
Anny Szymanek na tle polskich artystów zajmują-
cych się ceramiką unikatową.

Wydział Ceramiki i Szkła swoją historię datuje od 
późnych lat 40. XX wieku, kiedy do zrujnowanego 
Wrocławia ściągali profesorowie z różnych stron 
Polski, by budować zręby uczelni plastycznej od-
wołującej się do tradycji Bauhausu. Ze względu na 
koncepcję rozmieszczenia poszczególnych specjal-
ności, jaką miały ówczesne władze, postanowio-
no właśnie tutaj rozwijać kierunek kształcenia, 
związany wtedy głównie z projektowaniem form 
użytkowych. Że jednak za tę działalność zabrali się 
autentyczni artyści, niedługo trzeba było czekać, 
aby zakres poszukiwań twórczych pedagogów pla-
cówki oraz profil prowadzonych przez nich zajęć 
zaczął dotykać problemów stricte artystycznych, 
związanych z uprawianiem sztuki w oparciu o two-
rzywo ceramiczne i szklarskie. W krótkim czasie 
Wydział dopracował się wyrazistego oblicza i ja-

snym stało się, że oprócz realizacji form naczynio-
wych – typowych dla tych obszarów aktywności, 
nieodzowne jest podjęcie kreacji w materiale. War-
stwa utylitarna została zepchnięta na dalszy plan 
przez intencjonalność podejmowanych działań, zaś 
wszelkie zagadnienia charakterystyczne dla różno-
rakich dyscyplin z obszaru sztuki czystej znalazły 
pełny wydźwięk, dopełniając się za sprawą cech 
typowych dla danego tworzywa.

Tak oto ukształtowała się wrocławska specjalność 
– sztuka ceramiki i szkła. Wokół grupy dydakty-
ków w sposób naturalny skupiło się środowisko ich 
wychowanków – twórców z całego regionu Dol-
nego Śląska, tworząc swoiste zagłębie omawia-
nych dyscyplin. Wydział rozwijał się prężnie i już 
w latach sześćdziesiątych posiadał liczne warszta-
ty pozwalające kształcić przyszłych specjalistów. 
Stało się to punktem wyjścia do stopniowego, 
konsekwentnego budowania zaplecza laboratoryj-
nego placówki, które sukcesywnie wzbogacało się 
o dalsze maszyny i urządzenia, umożliwiające prak-
tyczną realizację zadań stawianych w pracowniach 
zajmujących się wzornictwem oraz pracowniach 
związanych z działaniami unikatowymi, jak w przy-
padku Szymanek.

W tym wyjątkowym środowisku kształciła się 
gorzowska Artystka. Unikalne, zoomorficzne czy 
połączone z tkaniną formy ceramiczne skupia-
ją na sobie naszą uwagę. Niebanalna kobiecość, 
ażurowość i delikatność to główne cechy prac  
Anny Szymanek, które wzbogacają zbiory gorzow-
skiego Muzeum. 

Aleksandra Przybyszewska
historyk sztuki – Gorzów Wielkopolski
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1937 Anna Szymanek rodzi się 
w Starodworcach w województwie 
nowogródzkim (26 marca)

1945 Przybywa z rodzicami do 
Wielkopolski

1954 Zdaje maturę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Odolanowie

 Podejmuje studia medyczne

1954–1956 Studiuje na Akademii Medycznej 
w Poznaniu

1957 Jest wolną słuchaczką 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu

 Otwiera swoją pierwszą wystawę 
(rysunku) w Kole Gospodyń 
Wiejskich w Sośnie

1958–1964 Studiuje w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu na Wydziale Ceramiki, 
w pracowni prof. Julii Kotarbińskiej 
i w pracowni malarstwa  
prof. Zbigniewa Karpińskiego

1964 Uzyskuje dyplom Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu na Wydziale 
Ceramiki (4 października)

1965 Zostaje członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków

1965–1966 Pracuje na etacie w Spółdzielni 
Pracy Szczeciniarsko–Szczotkarskiej, 
na stanowisku kierownika 
wzorcowni

1966 Bierze udział w wystawie „X lat 
Zielonogórskiego Związku Polskich 
Artystów Plastyków” w BWA 
w Zielonej Górze

1967 Pracuje w Wojewódzkiej  
Spółdzielni Spożywców „Społem” 
na stanowisku zastępcy  
kierownika działu reklamy  
(1 stycznia–31 grudnia)

1966–1978 Pełni różne funkcje w Zarządzie 
Okręgu ZPAP w Zielonej Górze

1969 Rozpoczyna artystyczne wyjazdy 
studyjne do krajów Europy

1970–1971 Czynnie wspomaga organizację 
działu pamiątkarskiego Usługowej 
Spółdzielni Pracy „Uniwersum”

1973–1977 Jest radną Miejskiej Rady 
Narodowej w Zielonej Górze, 
zastępcą przewodniczącego komisji 
wychowania, oświaty i kultury

1974–1978 Prowadzi w Zielonej Górze ognisko 
ceramiczne dla dzieci

1977 Otrzymuje nominację Ministerstwa 
Kultury i Sztuki na rzeczoznawcę 
sztuki współczesnej

1979 Przeprowadza się z Zielonej Góry 
do Gorzowa Wielkopolskiego

1979–1980 Artystyczny pobyt w Algierii 
(grudzień–marzec)

1981 Pracuje w charakterze instruktora 
w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Gorzowie Wielkopolskim  
(1 marca–30 listopada)

1994 Rozpoczyna organizowanie 
plenerów malarskich

1995 Przyczynia się do powstania 
Gorzowskiego Oddziału ZPAP

1996 Zostaje wybrana przewodniczącą 
Gorzowskiego Oddziału ZPAP 

Kalendarium
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Okręgu Zielonogórskiego  
(18 stycznia)

1997 W klubie „Lamus” w Gorzowie 
Wielkopolskim odbywa się 
spotkanie z okazji jubileuszu 
60-lecia Artystki z licznym  
udziałem malarzy i przedstawicieli 
świata kultury

1998 Rezygnuje z prowadzenia 
gorzowskiego oddziału ZPAP (29 
stycznia)

2000 Inicjuje powstanie Galerii 
Sztuki „Pod Pocztową Trąbką” 
w Gorzowie Wielkopolskim, pod 
patronatem Poczty Polskiej i Banku 
Pocztowego, organizuje tam do dziś 
wystawy malarstwa współczesnego

 W Miejskim Centrum Kultury 
w Gorzowie Wielkopolskim odbywa 
się benefis z okazji 35-lecia pracy 
artystycznej Anny Szymanek

2006 Bierze udział w ogólnopolskiej 
aukcji fundacji „Bliźniemu swemu…” 
na rzecz Towarzystwa Pomocy im. 
św. Brata Alberta

2008 Bierze udział w IV Aukcji Dzieł 
Sztuki Fundacji „Sue Ryder” pod 
patronatem Małżonki Prezydenta 
RP, Pani Marii Kaczyńskiej w hotelu 
Sheraton w Warszawie (9 marca)

2009– Kontynuuje aktywną działalność 
artystyczną (wystawy indywidualne 
i zbiorowe) oraz organizowanie 
plenerów malarskich
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1976 Lubsko: Ogólnopolski Plener 
Ceramiczny (1 plener), organizator: 
Zakłady Ceramiczne w Lubsku

1994–1998 Barlinek: Ogólnopolski plener 
malarski (6 plenerów), organizator: 
Urząd Miasta i Gminy Barlinek 

1994–2017 Dębno: „Spotkania twórcze” (24 
plenery), organizator: Urząd Miasta 
i Gminy Dębno 

1996–2013 Pyzdry: „Niepowtarzalność 
Krajobrazu” (12 plenerów), 
organizator: Muzeum Regionalne 
w Pyzdrach

1997 Lanckorona (1 plener), organizator: 
ELZAB S.A. Zabrze

1997–1998 Międzyrzecz: Międzynarodowy 
Plener Plastyczny (2 plenery), 
organizator: Klub Garnizonowy 
w Międzyrzeczu

1997–1999 „Rezerwat malarskiej uważności”  
(3 plenery), organizator: ZPAP  
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

1998–1999 Łężeczki: Ogólnopolski Plener 
Malarski „Artyści Łężeczkom” (3 
plenery), organizator: Dom Pomocy 
Społecznej w Łężeczkach

1999 Skwierzyna (1 plener), organizator: 
Klub Garnizonowy w Skwierzynie

 Sulęcin (1 plener), organizator: 
Sulęciński Ośrodek Kultury 
w Sulęcinie

2000 Smolnica (1 plener), organizator:  
Zespół Szkół Rolniczych  
im. Ignacego Solarza w Smolnicy

2000–2002 Dębno: Międzynarodowy Plener 
Malarski „Sztuka nie zna granic”  
(3 plenery), organizator: Dom 
Dziecka im. Stefanii Sempołowskiej 
w Dębnie

2000–2010 Krzeszyce: Międzynarodowy Plener 
Malarstwa (4 plenery), organizator: 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Krzeszycach

2000–2012 „Rezerwat malarskiej uważności” 
(13 plenerów), organizator: Urząd 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

2001 Długie: Ogólnopolski Plener 
Malarski „Pod żaglami 2001” 
(1 plener), organizatorzy: 
Drukarnia „Magnum” w Gorzowie 
Wielkopolskim oraz Ośrodek 
Kolonijny „Kadet-OK” Długie

2002 Jaracz: „Ginący krajobraz – 
Wielkopolska 2002” (1 plener), 
organizator: Muzeum Narodowe 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie

2008–2012 Pszczew: „Las. Woda. Obraz”  
(4 plenery), organizator: Gminny 
Ośrodek Kultury w Pszczewie

 Rzepin: Międzynarodowy  
Plener Malarski (4 plenery), 

Plenery

Poniżej przedstawiono spis plenerów zorganizowanych przez Annę Szymanek, na których była komisarzem 
artystycznym, a ponadto projektantem katalogów i opiekunem artystycznym corocznych wystaw pople-
nerowych w gorzowskim BWA oraz w Galerii Sztuki „Pod Pocztową Trąbką” w Gorzowie Wielkopolskim.
W 100 plenerach sponsorowanych przez ponad dwadzieścia różnych instytucji uczestniczyło łącznie 350 
artystów z całego kraju, a także z Francji, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, i Holandii.
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organizatorzy: Gmina Rzepin   
oraz Nadleśnictwo Rzepin

2011–2017 Łagów: „Niebo w zieleni”  
(7 plenerów), organizatorzy: 
Fundacja „Łagowski Dom Artysty” 
oraz Galeria „Magiel”

2013–2014 Celiny: „Impresje Świętokrzyskie” 
(2 plenery), organizatorzy: Danuta 
i Stanisław Gratka – Gospodarstwo 
Agroturystyczne Gratka w Celinach

2013–2017 Dłusk: „Pod kogutem” (4 plenery), 
organizator: Elżbieta Urbaniak

2014–2015 Międzyzdroje (2 plenery), 
organizator: Galeria Kapitańska 
w Szczecinie
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1967 Medal Pamiątkowy „Złotego Grona” 
za udział w wystawie towarzyszącej 
III Sympozjum Plastyki Złotego Grona, 
Zielona Góra

1971 Pierwsze miejsce w konkursie na lubuską 
pamiątkę organizowanym przez Usługową 
Spółdzielnię Pracy „Uniwersum” 
w Zielonej Górze

1973 Stypendium twórcze Ministra Kultury 
i Sztuki

1975 Wyróżnienie honorowe – „Moje miasto – 
impresje, propozycje”, Zielona Góra

 Nagroda Urzędu Miejskiego  
w Zielonej Górze

 Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”, 
przyznana przez Ministra Kultury i Sztuki

1987 Stypendium twórcze Ministra Kultury 
i Sztuki

1989 Medal za dzieło plastyczne  
i I nagroda – XVI Przegląd Plastyki 
Lubuskiej, Gorzów Wielkopolski

 II nagroda za ceramikę unikatową  
Zabawa w kulki – Biennale Sztuki 
Użytkowej, Katowice

 Nagroda Zarządu Głównego Sztuki 
Użytkowej

1991 I nagroda za pracę Kolia z kulą – Przegląd 
Plastyki Gorzowskiej ’90

1996 Medal Honorowy im. Andrzeja Gordona, 
nagroda wojewody gorzowskiego 
w dziedzinie plastyki – Salon Jesienny, 
Gorzów Wielkopolski

1997 Stypendium twórcze Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

 Medal „Złota Barlinecka Gęsiarka” – 

przyznany przez Zarząd Miasta  
i Gminy Barlinek za romocję miasta, 
organizację Międzynarodowych  
i Ogólnopolskich Plenerów Malarskich

2004 Kolekcjonerski srebrny znaczek wydany  
w XXV rocznicę pontyfikatu Jana Pawła 
II, otrzymany w uznaniu  
za zasługi dla Poczty Polskiej  
w Gorzowie Wielkopolskim,  
jako mecenas kultury

2006 Tytuł „Zasłużony dla miasta  
i gminy Dębno”, nadany przez Radę 
Miasta i Gminy Dębno

2007 Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze – 
Gloria Artis”, przyznany przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Odznaka Honorowa Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego, przyznana przez Radę 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 Medal 750 lat Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego, przyznany przez Radę 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 Medal 750-lecia Królewskiego 
Miasta Pyzdry oraz cztery pizreny 
(kolekcjonerskie srebrne monety 
wybite w 200 egzemplarzach przez 
mennicę państwową), wręczane osobom 
szczególnie zasłużonym  
dla Miasta Pyzdry

2016 Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze – 
Gloria Artis”, przyznany przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nagrody i wyróżnienia
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1957 Wystawa rysunku – Koło Gospodyń 
Wiejskich, Sośnie

1968 Ceramika i rysunek – BWA, Zielona Góra

1970 Rysunek – Klub Międzynarodowej Prasy 
i Książki, Gorzów Wielkopolski

1974 Ceramika i rysunek – BWA, Zielona Góra

1977 Rysunek – Salon Wystawienniczy ZPAP, 
Włocławek

1978 Rysunek – Muzeum Archeologiczno-
Historyczne, Głogów

1980 Ceramika – BWA, Kłodzko

1981 Ceramika i rysunek – Klub MPiK,  
Gorzów Wielkopolski

 
 Ceramika i rysunek – BWA, Wałbrzych

1988 Ceramika – BWA, Gorzów Wielkopolski

1989 Ceramika – BWA, Szczecin
  

Ceramika – Galeria Art., Zielona Góra

1990 Ceramika – Klub AM, Bordeaux (Francja)

1992 Rysunek – Klub MPiK,  
Gorzów Wielkopolski

1993 Rysunki – Pastele – Klub Myśli Twórczej 
„Lamus”, Gorzów Wielkopolski

 
 Malarstwo – Muzeum „Stilonu”,  

Gorzów Wielkopolski 

1994 Ceramika i rysunek – Seelow (Niemcy)
 
 Malarstwo i rysunek – Muzeum 

Regionalne, Barlinek

 Malarstwo i ceramika – Galeria 24, 
Sulechów

1996 Malarstwo i rysunek – Galeria „Punkt”, 
Zielona Góra

1997 Ceramika artystyczna i malarstwo – 
BWA, Włocławek

 Malarstwo – Galeria Sztuki „Relax”, 
Gorzów Wielkopolski

1998 Malarstwo i ceramika – Muzeum 
Regionalne, Barlinek

1999 Ceramika i rysunek – Galeria „Obok”, 
Tychy

2002 Retrospektywna wystawa jubileuszowa – 
BWA, Gorzów Wielkopolski

 
2003 Retrospektywna wystawa jubileuszowa 

– Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra; 
BWA, Piła

 
 Ceramika artystyczna i malarstwo – 

Muzeum Zamek Opalińskich, Sieraków
 
 Ceramika i rysunek – Bolesławiecki 

Ośrodek Kultury, Bolesławiec
 
 Malarstwo – Galeria Sztuki  

„Pod Pocztową Trąbką”,  
Gorzów Wielkopolski

2004 Malarstwo i ceramika – Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Krzeszyce, 
Krzeszyce

 Malarstwo – Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Dębno, Dębno

 Malarstwo – Salon Wystaw 
Artystycznych, Żary

 
 Ceramika – Muzeum Lubuskie  

im. Jana Dekerta (Spichlerz),  
Gorzów Wielkopolski

Wystawy
Indywidualne
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2005 Malarstwo – Galeria „Škoda Art”,  
Gorzów Wielkopolski

2006 Malarstwo – Dębnowski Ośrodek 
Kultury, Dębno

2008 Malarstwo – Galeria „Na żywo”, Polskie 
Radio, Katowice

2009 Wystawa jubileuszowa z okazji  
45-lecia pracy twórczej – BWA,  
Gorzów Wielkopolski

 Malarstwo – Lubniewicki Dom Kultury, 
Lubniewice

2010 Malarstwo i Ceramika „Forma i kolor” – 
Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra

 Malarstwo – Miejski Dom Kultury, Rzepin

 Malarstwo – Gminny Ośrodek Kultury, 
Pszczew

2011 Malarstwo i Ceramika – Galeria Punkty 
Widzenia, Biblioteka Główna PWSZ,  
Gorzów Wielkopolski

 Malarstwo – „Galeria Ratusz” 
Gubińskiego Domu Kultury, Gubin

2012 Malarstwo – Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Dębno, Dębno

 
 Malarstwo i Ceramika – Muzeum 

Lubuskie im. Jana Dekerta,  
Gorzów Wielkopolski

2013 Malarstwo, rysunek i ceramika – Muzeum 
Archeologiczno-Historyczne, Głogów

 Malarstwo, rysunek i ceramika – 
Powiatowe BWA, Ostrów Wielkopolski

 Malarstwo, rysunek i ceramika – BWA, 
Sieradz 

 Malarstwo, rysunek i ceramika – BWA, 
Ostrowiec Świętokrzyski

2014 Malarstwo, rysunek i ceramika – Galeria 
Sztuki Współczesnej, Włocławek 

 Malarstwo, rysunek i ceramika – Galeria 
Kapitańska, Szczecin

 
 Malarstwo i rysunek – Dębnowski 

Ośrodek Kultury, Dębno

 Malarstwo, rysunek i ceramika – Miejski 
Dom Kultury, Rzepin

2017 Malarstwo i ceramika – Muzeum Puszczy 
Drawskiej i Noteckiej  
im. Franciszka Grasia, Drezdenko
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1966  X lat Zielonogórskiego Okręgu Związku 
Polskich Artystów Plastyków – BWA, 
Zielona Góra

1967 Wystawa członków Okręgu ZPAP, 
towarzysząca III Sympozjum  
Złotego Grona – BWA,  Zielona Góra 
i wystawa objazdowa  
po województwie zielonogórskim

1968 Malarstwo i grafika Zielonogórskiego 
Okręgu ZPAP – BWA, Białystok; 
BWA, Poznań; BWA, Kraków; Salon 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
Warszawa

1969 Malarstwo i grafika Zielonogórskiego 
Okręgu ZPAP – BWA, Przemyśl; BWA, 
Rzeszów; BWA, Tarnów

1970 Malarstwo, grafika, rzeźba – BWA, 
Zielona Góra

1972 Malarstwo i grafika – Frankfurt  
n. Odrą (Niemcy)

 Sztuka użytkowa – BWA, Zielona Góra

 Plastyka w województwie zielonogórskim 
– BWA, Zielona Góra

1973 VII Gorzowskie Konfrontacje: Wiosna ‘73 
– BWA, Gorzów Wielkopolski

 Malarstwo i grafika – Belgrad (Jugosławia)

1974 XX lat Zielonogórskiego  
Okręgu ZPAP – Muzeum Okręgowe 
i BWA, Zielona Góra

1975 Moje miasto – impresje, propozycje – 
BWA, Zielona Góra

 Panorama XXX-lecia Ziemi Lubuskiej – 
Warszawa

 Malarstwo i grafika Zielonogórskiego 

Okręgu ZPAP – Frankfurt n. Odrą 
(Niemcy)

1978 Konkurs na grafikę – BWA, Zielona Góra

1979 XXV lat Zielonogórskiego Okręgu ZPAP – 
Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra

 Gorzowskie Konfrontacje ’79 – BWA, 
Gorzów Wielkopolski

 Porcelana inaczej – BWA, Wałbrzych; 
BWA, Wrocław

 Ceramika polska – Zamek  
Książ, Wałbrzych

  
Salon Jesienny – BWA, Zielona Góra

1980 II Doroczny Przegląd Plastyki Gorzowskiej 
– BWA, Gorzów Wielkopolski

 Ceramiki i szkła dzień dzisiejszy – BWA, 
Wrocław

 Porcelana inaczej – BWA, Wałbrzych

1982 IV Doroczny Przegląd  
Plastyki Gorzowskiej – BWA,  
Gorzów Wielkopolski

1985 Ceramika w architekturze – Dom Kultury, 
Debrzno; BWA, Słupsk

 IV Biennale Ceramiki Polskiej – BWA, 
Wałbrzych; Zamek Książ, Wałbrzych

 Porcelana inaczej – BWA, Wałbrzych; 
BWA, Wrocław

1986 Środowiskowa prezentacja rzeźby – 
BWA, Szczecin

 XXII Ogólnopolski Plener Ceramiczno–
Rzeźbiarski Bolesławiec ’86 – 
Bolesławiecki Ośrodek Kultury, 
Bolesławiec

Wystawy
Zbiorowe
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 Salon Jesienny Okręgu Szczecińskiego 
ZPAP – BWA, Szczecin

 Salon Jesienny – BWA,  
Gorzów Wielkopolski

1987 Konik Morski – BWA, Szczecin
 Salon Jesienny – BWA, Zielona Góra

 Międzynarodowe Targi Sztuki „Interart” – 
Targi Poznańskie, Poznań

1988 Ogólnopolskie Targi Sztuki – BWA, Ustka

 Międzynarodowe Targi Sztuki „Interart” – 
Targi Poznańskie, Poznań

1989 XVI Przegląd Plastyki Lubuskiej – BWA, 
Gorzów Wielkopolski

 I Ogólnopolskie Biennale Sztuki 
Użytkowej – BWA, Katowice

 Konik Morski – BWA, Szczecin

 Biennale Ceramiki Polskiej – Zamek Książ, 
Wałbrzych

 Międzynarodowa poplenerowa wystawa 
– Jurmała (obecnie Łotwa)

1990 Przegląd Plastyki Gorzowskiej – BWA, 
Gorzów Wielkopolski

1991 Przegląd Plastyki Gorzowskiej ’90 – BWA, 
Gorzów Wielkopolski

 
 Rzeźba – Galeria Rzeźby, Szczecin

 Malarstwo, wystawa poplenerowa 
(Arbeiten des 1. Brandenburger 
Landschaftspleinairs im Schlaubetal) 
– Eisenhűttenstadt, Műllrose, Berlin 
(Niemcy)

 Ceramika: Bolesławiec ‘91 – BOK, 
Bolesławiec

 Malarstwo: Łagów ‘91 – BWA,  
Gorzów Wielkopolski

1992 Ceramika: Bolesławiec ‘91 – BWA, Jelenia 
Góra; BWA, Wrocław; BOK, Bolesławiec

 Przegląd Plastyki Gorzowskiej – BWA, 
Gorzów Wielkopolski

 V Biennale Sztuki Sakralnej – BWA, 
Gorzów Wielkopolski

 Biennale Rzeźby: Ekologium ‘92 – BWA, 
Szczecin

 Malarstwo, wystawa poplenerowa  
(2. Internationales Malerplenair) – 
Műllrose, Eisenhűttenstadt, Poczdam 
(Niemcy)

 Ceramika: Bolesławiec ‘92 – BOK, 
Bolesławiec; BWA, Jelenia Góra; Brema 
(Niemcy)

1993 Ceramika: Bolesławiec ‘92 – BWA, 
Wrocław

 Przegląd Plastyki Gorzowskiej – BWA, 
Gorzów Wielkopolski

 Malarstwo – Eupen (Belgia); Waltrop, 
Poczdam (Niemcy)

 2. Międzynarodowe Sympozjum 
Ceramiczne – Kienitz (Niemcy)

 Ogólnopolski Plener Plastyczny, wystawa 
poplenerowa – Klub Garnizonowy, 
Międzyrzecz

 Salon Jesienny – BWA, Zielona Góra

1994 Kunst aus dem Landkreis Oder-Spree – 
Poczdam (Niemcy)

 1. Poplenerowa wystawa malarstwa: 
Spotkania Twórcze – Dębno ‘94 –  
Galeria Muzeum „Stilonu”,  
Gorzów Wielkopolski

 Poplenerowa wystawa: Barlinek ‘94 – 
Muzeum „Stilonu”, Gorzów Wielkopolski

 Malowane kolorem – Dom Kultury, 
Dreżewo

 Wystawa inauguracyjna galerii – Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta (Spichlerz), 
Gorzów Wielkopolski
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 Poplenerowa wystawa – 
Wasserkraftwerk Heimbach – Waltrop 
(Niemcy)

 Wystawa zbiorowa – Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, Zielona Góra 

 Wystawa poplenerowa: Łagowska Jesień 
Złotego Grona – BWA, Zielona Góra

1995 Łagowska Jesień Złotego Grona – Łagów, 
BWA, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski

 Gdzieś w środku Polski – Kamion ‘94 – 
BWA, Sieradz

 Wystawa poplenerowa: Dębno, Barlinek 
’95 – BWA, Gorzów Wielkopolski

 Salon Jesienny – BWA, Zielona Góra

 Przegląd Plastyki Gorzowskiej – BWA, 
Gorzów Wielkopolski

1996 Salon Jesienny – BWA,  
Gorzów Wielkopolski

  
Wystawa poplenerowa: Barlinek, Dębno, 
Pyzdry – BWA, Gorzów Wielkopolski

 Łagowska Jesień Złotego Grona – Łagów 
’95 – BWA, Zielona Góra

 Gdzieś w środku Polski – Kamion ‘95 – 
BWA, Sieradz

 Wystawa poplenerowa  
I Ogólnopolskiego Pleneru Warta ’95 – 
BWA, Sieradz

1997 Salon Jesienny ’97 – BWA, Zielona Góra

 Wystawa poplenerowa: Barlinek, Dębno, 
Pyzdry ‘97 – BWA, Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa: Międzyrzecz, 
Lutol Mokry – Klub Garnizonowy, 
Międzyrzecz

 Poplenerowa wystawa malarstwa ELZAB 
– Dom Wypoczynkowy, Lanckorona

1998 Wystawa poplenerowa: Barlinek,  
Dębno, Łężeczki, Pyzdry ‘98 – BWA, 
Gorzów Wielkopolski

 Poplenerowa wystawa malarstwa: 
Międzyrzecz, Głębokie – Klub 
Garnizonowy, Międzyrzecz

1999 Poplenerowa wystawa malarstwa: 
Dębno, Gorzów, Łężeczki, Pyzdry ‘99 – 
BWA, Gorzów Wielkopolski

 Poplenerowa wystawa malarstwa: 
Skwierzyna ‘99 – Dom Kultury, 
Skwierzyna

2000 Salon Jesienny – BWA,  
Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa: Dębno, Gorzów, 
Krzeszyce, Skwierzyna, Smolnica, Sulęcin 
– BWA, Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa: Plener Tychy ‘99 
– Galeria „Obok”, Tychy

 
 Po plenerze. Ślesin 2000 – Galeria 

Konińskiego Domu Kultury, Konin

2001 Malarstwo, wystawa poplenerowa – 
Frankfurt n. Odrą (Niemcy)

 Salon Jesienny – BWA, Zielona Góra

 Plastyka lubuska 1945-2001 – Muzeum 
Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra

 Wystawa poplenerowa: Dębno, Długie, 
Gorzów – BWA, Gorzów Wielkopolski

2002 Salon Jesienny – BWA,  
Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa: Dębno, Gorzów, 
Jaracz, Krzeszyce, Pyzdry – BWA, 
Gorzów Wielkopolski

 XII Międzynarodowa Wystawa 
Poplenerowa: Impresje Mikołowskie 
2002 – Mikołowski Dom Kultury, 
Mikołów; Śląskie Muzeum Narodowe, 
Katowice; Muzeum, Gliwice; Beuningen 
(Holandia); Klimkovice (Czechy)

2003 XIII Międzynarodowa Wystawa 
Poplenerowa: Impresje Mikołowskie 
2003 – Mikołowski Dom Kultury, 
Mikołów; Muzeum Śląskie, Katowice; 
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Muzeum, Gliwice; Beuningen (Holandia);  
Klimkovice (Czechy)

 Wystawa poplenerowa  
VI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego 
– Muzeum Regionalne, Pyzdry; Dębno; 
Gorzów Wielkopolski; Krzeszyce

 Wystawa poplenerowa: Ginący krajobraz 
– Wielkopolska 2002, Jaracz – Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego, Szreniawa

2004 Wystawa poplenerowa: Pyzdry 2004 – 
Muzeum Regionalne, Pyzdry

 Barwy miasta – Dębno 2004 – Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Dębno, Dębno

 Wystawa poplenerowa po 
Międzynarodowym Plenerze Malarskim 
Srokowo – Wilczyny 2004 – Muzeum 
Przyrody, Etnografii i Sztuki, Srokowo

 Jurajska Jesień, wystawa poplenerowa – 
BWA, Częstochowa

 Wystawa poplenerowa Dębno, Gorzów, 
Pyzdry – BWA, Gorzów Wielkopolski

 I Beskidzkie Integracje Sztuki – Muzeum 
Beskidzkie, Wisła

 Salon Jesienny – BWA,  
Gorzów Wielkopolski

2005 II Beskidzkie Integracje Sztuki – Muzeum 
Beskidzkie, Wisła

 Wystawa poplenerowa: Dębno, Gorzów, 
Pyzdry – BWA, Gorzów Wielkopolski

 Salon Jesienny – BWA, Zielona Góra

2006 Salon Jesienny – BWA,  
Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa: Dębno,  
Gorzów, Krzeszyce, Pyzdry – BWA, 
Gorzów Wielkopolski

 Triennale: Obraz z martwą  
naturą  w tle – BWA, Sieradz; Muzeum 
Regionalne, Bełchatów; Zamek Książ, 

Wałbrzych; Samorządowe Centrum 
Kultury, Mielec; Galeria Miejskiego 
Ośrodka Sztuki, Dębica; Miejski Dom 
Kultury „Centrum”, Chorzów

 III Beskidzkie Integracje Sztuki – Muzeum 
Beskidzkie, Wisła

 Jurajska Jesień, wystawa poplenerowa – 
BWA, Częstochowa

 Wystawa poplenerowa po 25. 
Międzynarodowym Plenerze Kaliskim 
Opatówek ’06 – Muzeum Historii 
i Przemysłu, Opatówek

 Wystawa dzieł oddanych  
na aukcję Fundacji „Bliźniemu swemu…” 
– Warszawa; Poznań; Katowice; Kraków; 
Wrocław; Rzeszów; Gdańsk

 „Łąka” – wystawa dedykowana 
Bolesławowi Leśmianowi – Muzeum 
Zamojskie, Zamość

2007 „Łąka” – wystawa dedykowana 
Bolesławowi Leśmianowi – Ośrodek 
Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego 
Parku Narodowego, Zwierzyniec;  
Muzeum im. S. Staszica, Hrubieszów; 
Galeria „Ex Libris”, Zamość; Dom 
Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki, 
Obrazu, Nadrzecze k. Biłgoraju

 IV Beskidzkie Integracje Sztuki – Muzeum 
Beskidzkie, Wisła

 Wystawa retrospektywna:  
Plenery malarskie 2000–2006 – 
Placówka Wielofunkcyjna, Dębno;  
BWA, Szczecin

 Wystawa poplenerowa Dębno, Gorzów, 
Pyzdry – BWA, Gorzów Wielkopolski

 Artyści Gorzowa 1945–2007 – BWA, 
Gorzów Wielkopolski 

 Wystawa poplenerowa VIII 
Międzynarodowego Pleneru Malarskiego 
Zelwa 2007 – Ambasada Litwy, 
Warszawa; Wilno (Litwa)
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 Wystawa poplenerowa Osieki 2007 – 
„Dworek Osieki”, Osieki; Koszalin

2008 V Beskidzkie Integracje 
 Sztuki – Galeria Kukuczka,  

Istebna-Jasnowice

 „Łąka” – wystawa dedykowana 
Bolesławowi Leśmianowi – Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna, Zamość

 
 Wystawa i aukcja Fundacji  

„Sue Ryder”, pod patronatem Małżonki 
Prezydenta RP, Pani Marii Kaczyńskiej – 
Hotel Sheraton, Warszawa 

 Wystawa poplenerowa: Dębno,  
Gorzów, Rzepin 2008 – BWA,  
Gorzów Wielkopolski

 Malarska prezentacja sześciu  
artystów na otwarcie I Pszczewskiego 
Pleneru Malarskiego – Gminny Ośrodek 
Kultury, Pszczew

2009 Wystawa poplenerowa: Pszczew-Las-
Woda-Obraz II Pszczewskiego Pleneru 
Malarskiego – Gminny Ośrodek Kultury, 
Pszczew; Galeria Sztuki „Pod Pocztową 
Trąbką”, Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa malarstwa:  
VI Beskidzkie Integracje Sztuki – Istebna 
– Jaworzynka – Koniaków – Galeria 
Kukuczka, Istebna-Jasnowice

 Wystawa Ogólnopolskiego Pleneru 
w Kołobrzegu – BWA, Kołobrzeg

 Wystawa poplenerowa malarstwa 
Międzynarodowego Pleneru Malarskiego 
Zelwa 2009 – Ambasada Litwy, 
Warszawa; Wilno (Litwa)

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
I Impresje Świętokrzyskie Celiny 2009 – 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Gratka”, 
Celiny; Muzeum Narodowe, Kielce

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Inicjacje Sztuki w Rzepinie – Miejski  
Dom Kultury, Rzepin

 

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Spotkania Twórcze – Dębno 2009 –
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Dębno, Dębno, Galeria Sztuki „Pod 
Pocztową Trąbką”, Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Rezerwat malarskiej uważności – 
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, 
Gorzów Wielkopolski

2010 Wystawa poplenerowa malarstwa  
II Impresje Świętokrzyskie Celiny 2010 – 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Gratka”, 
Celiny; Muzeum Narodowe, Kielce 

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Ogólnopolskie Konfrontacje Twórcze – 
Pszczew 2010 – Gminny Ośrodek Kultury, 
Pszczew; Galeria Sztuki „Pod Pocztową 
Trąbką”, Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa malarstwa: Rzepin 
przez pryzmat sztuki, Spotkania Twórcze 
– Dębno 2010, Rezerwat malarskiej 
uważności, Gorzów Wielkopolski 
– Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna, Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Malować każdy może – Krzeszyce 2010 – 
Gminna Biblioteka Publiczna, Krzeszyce

2011 Wystawa: 100 lat ZPAP – Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, Zielona Góra

 Wystawa poplenerowa malarstwa: Niebo 
w Zieleni, Łagów – Galeria Magiel, Łagów; 
Galeria Sztuki „Pod Pocztową Trąbką”,  
Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Spotkania Twórcze – Dębno 2011 – 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Dębno, Dębno; Wojewódzka  
i Miejska Biblioteka Publiczna,  
Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Rezerwat malarskiej uważności  
– Gorzów Muzeum Lubuskie  
im. Jana Dekerta (Spichlerz), 

 Gorzów Wielkopolski
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2012 Salon Jesienny – BWA,  
Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Ogólnopolskie Konfrontacje Twórcze 
– Pszczew 2012 – Gminny Ośrodek 
Kultury, Pszczew

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Rzepin na palecie – Miejski Dom Kultury, 
Rzepin; Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna, Zielona Góra

 Wystawa poplenerowa malarstwa: Niebo 
w Zieleni, Łagów – Galeria Magiel, Łagów 

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Niepowtarzalność krajobrazu, Pyzdry 
– Muzeum Regionalne, Pyzdry; Słupca; 
Galeria Sztuki „Pod Pocztową Trąbką”,  
Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Spotkania Twórcze – Dębno 2012 – 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Dębno, Dębno

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Rezerwat malarskiej uważności,  
Gorzów Wielkopolski – Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna,  
Gorzów Wielkopolski

 
 Wystawa poplenerowa malarstwa:  

VIII Beskidzkie Integracje Sztuki – Istebna 
– Jaworzynka – Koniaków – Galeria 
Kukuczka, Istebna-Jasnowice

 Wystawa poplenerowa malarstwa  
II Impresje Świętokrzyskie Celiny 2010 – 
Kraków

2013 Wystawa poplenerowa  
malarstwa: Spotkanie Malarskie  
„Pod Kogutem”, Dłusk – Muzeum 
Regionalne Ziemi Pyzdryskiej, Pyzdry

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Impresje Świętokrzyskie, Celiny –  
Gospodarstwo Agroturystyczne „Gratka”, 
Celiny; Miejski Ośrodek Kultury, Dębica

 Wystawa poplenerowa malarstwa:  
Niebo w Zieleni, Łagów – Galeria Magiel, 

Łagów; Galeria Sztuki „Pod Pocztową 
Trąbką”, Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Spotkania Twórcze – Dębno 2013 – 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Dębno, Dębno

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Niepowtarzalność krajobrazu,  
Pyzdry – Muzeum Regionalne  
Ziemi Pyzdryskiej, Pyzdry; Galeria 
w Piwnicy, Września

 Salon Jesienny – BWA, Zielona Góra

2014 Salon Jesienny – BWA,  
Gorzów Wielkopolski

 Wystawa dzieł oddanych na aukcję 
Fundacji „Bliźniemu swemu…”  
– Muzeum Miasta Gdańska, Gdańsk; 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 
Katowice;  ZACHĘTA Narodowa Galeria 
Sztuki, Warszawa; Muzeum Miejskie 
Wrocławia, Wrocław; Europejska Galeria 
Sztuki Millenium Hall, Rzeszów; Galeria 
Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 

 Wystawa poplenerowa malarstwa:  
X Beskidzkie Integracje Sztuki – Istebna 
– Jaworzynka – Koniaków – Galeria 
Kukuczka, Istebna-Jasnowice

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Spotkanie Twórczych Przyjaźni „Pod 
Kogutem”, Dłusk – Muzeum Regionalne 
Ziemi Pyzdryskiej, Pyzdry

 Wystawa poplenerowa malarstwa: Niebo 
w Zieleni, Łagów – Galeria Magiel, Łagów; 
Galeria Sztuki „Pod Pocztową Trąbką”, 
Gorzów Wielkopolski; Miejski Dom 
Kultury, Rzepin; Galeria Sztuki PGNiG, 
Zielona Góra

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Dębnowskie Inspiracje – Dębnowski 
Ośrodek Kultury, Dębno; Galeria  
Sztuki „Pod Pocztową Trąbką”,  
Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Impresje Świętokrzyskie, Celiny 2014 – 



143

Gospodarstwo Agroturystyczne „Gratka”, 
Celiny; Miejski Ośrodek Kultury, Dębica

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Morskie Inspiracje, Galeria Kapitańska 
Międzyzdroje 2014 – Międzynarodowy 
Dom Kultury, Międzyzdroje

2015 Salon Jesienny – BWA, Zielona Góra

 Wystawa podsumowująca cykl spotkań 
„Sztuka – Artysta – Dzieło” – Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta, Gorzów 
Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa malarstwa: Niebo 
w Zieleni, Łagów – Galeria Magiel, Łagów

 Wystawa poplenerowa  
malarstwa: Dębnowskie Inspiracje – 
Dębnowski Ośrodek Kultury, Dębno; 
Galeria Sztuki „Pod Pocztową Trąbką”,  
Gorzów Wielkopolski; Miejski Dom 
Kultury, Rzepin; Muzeum  
Archeologiczne, Chwarszczany

 
 Wystawa poplenerowa malarstwa: 

Morskie Inspiracje, Galeria Kapitańska 
Międzyzdroje 2015 – Międzynarodowy 
Dom Kultury, Międzyzdroje

 Wystawa poplenerowa malarstwa:  
IX Beskidzkie Integracje Sztuki, Istebna 
– Jaworzynka – Koniaków – Galeria 
Kukuczka, Istebna-Jasnowice

2016 Wystawa sztuki współczesnej lokalnych 
artystów – Galeria Sztuki Regionalnej 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Gorzów Wielkopolski

 Wystawa poplenerowa malarstwa: 
Dębnowskie Inspiracje – Dębnowski 
Ośrodek Kultury, Dębno

 Wystawa poplenerowa malarstwa: Niebo 
w Zieleni, Łagów – Galeria Magiel, Łagów

 Wystawa poplenerowa malarstwa  
XII Międzynarodowego Pleneru 
Malarskiego „Srebrne Miasto” Olkusz 
2016 – Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA, Olkusz

 Wystawa poplenerowa  
malarstwa: X Beskidzkie Integracje Sztuki, 
Istebna – Jaworzynka – Koniaków – 
Galeria Kukuczka, Istebna-Jasnowice

 Salon Jesienny – BWA,  
Gorzów Wielkopolski




