




IX POGÓRZAŃSKI PLENER 
MALARSKO-RZEŹBIARSKI

2016



ORGANIZATORZY:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów

Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku
ul. Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik

Sfinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

PROJEKT, SKŁAD, DRUK:
Drukarnia GOLDRUK, ul. Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz

ISBN: 978-83-63113-17-9

ZDJĘCIA:
Krzysztof Musiał, Natalia Zborowska
OKŁADKA PRZÓD: Krzysztof Musiał

OKŁADKA TYŁ: Teresa Bigos

WYDAWCA:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

ul. Vetulaniego 1A
31-227 Kraków



W     Ośrodku Edukacji  Ekologicznej 

w Polichtach w dniach 13 - 18 czerwca  

2016 r. odbył się IX Pogórzański Plener 

Malarsko - Rzeźbiarski. Podobnie jak dwa 

lata temu zgromadził grono artystów ama-

torów, zarówno lokalnych jak i  z  terenu 

Beskidu Sądeckiego. Artyści poprzez sztu-

kę, będącą bardzo ważnym środkiem prze-

kazu, mieli możliwość utrwalić i promować 

niezwykle cenne wartości krajobrazowe, 

przyrodnicze oraz kulturowe Pogórza Cięż-

kowickiego. W  niezwykle miłej atmosferze, 

z dala od codziennych trosk i w urokliwym 

klimacie Policht tworzyli wspaniałe dzieła na 

płótnie oraz w drewnie lipowym. Tegorocz-

ny plener ponownie owocował w wymianę 

doświadczeń zarówno podczas powstawa-

nia prac, jak i wspólnego biesiadowania.
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Barbara  Wójcik
Współorganizatorka wszystkich dotychczasowych edycji Pogórzańskiego 
Pleneru Malarsko - Rzeźbiarskiego. Absolwentka Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w  Tarnowie. Mieszka na stałe w  Tuchowie, a  pracuje 
jako plastyk w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Gromniku. Uwielbia pracę 
z  dziećmi i  młodzieżą ucząc ich różnych technik plastycznych. Uprawia 
rysunek i  malarstwo. Najbardziej lubi malować pejzaże. Prace jej znajdują 
się w zbiorach prywatnych w kraju oraz w USA. Zajmuje się także dekoracją 
wnętrz. 

Halina  Duda
Niezwykle uzdolniona i  skromna artystka z  Gromnika. Jest samoukiem. 
Maluje na płótnie, szkle, papierze oraz rzeźbi. Swoje prace wykonuje 
z niezwykłą dokładnością. Uczestniczka wielu konkursów i wystaw, między 
innymi w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Muzeum na Zamku w Łęczycy, 
Muzeum Wsi Radomskiej w  Radomiu, gdzie otrzymała wyróżnienie za 
rzeźbę w  drewnie „Dożynki”. Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego 
i Artystycznego - Łódź wyróżniła ją za rzeźbę w konkursie „Diabeł w rzeźbie 
ludowej”.

Teresa  Bigos
Mieszka w  Ciężkowicach, jest samoukiem. Jej ulubiona technika to 
malarstwo sztalugowe olejne. Od kilkudziesięciu lat dojrzewa do malarstwa 
artystycznego. Artystka uczestniczyła w plenerach krajowych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Miło wspomina np. plener międzynarodowy w 1985 r. 
w Bułgarii – Tołbuchin. Brała też udział w konferencjach artystycznych Wsi 
Polskiej organizowanych w  m.in. Krynica – Augustów, Mielno, Stara 
Miłosna w  Warszawie, Wisła, Wierzchosławice. Pani Teresa miała wystawy 
indywidualne w  Warszawie, w  Krakowie, w  Wiśle, w  Szypliszkach  
k. Augustowa, w Zakopanem, w Dąbrowie Tarnowskiej a także w bibliotece 
w  Ciężkowicach. Brała również udział w  licznych zbiorowych wystawach 
poplenerowych. Uczestniczyła w  konkursach tematycznych z  malarstwa 
i wielokrotnie była nagradzana, m. in.:
 – III nagroda w 1986 roku Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej w Skawinie,
 – wyróżnienie w konkursie na sztukę Ludową w Bydgoszczy. 
Jej prace są chętnie nabywane przez osoby kolekcjonujące prace artystów. 
Nabywcami są osoby prywatne w kraju i zagranicą (Niemcy, Bułgaria, Francja, 
Szwajcaria). 
Pani Teresa mawia: „Lubię malować co mi w duszy gra -  sceny romantyczne, 
pejzaże, martwą naturę, kwiaty…” 

M A L A R Z E
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Jolanta  Korpanty
Ukończyła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Warsztat malarski doskonaliła 
w  kilku Stowarzyszeniach Plastycznych, pod okiem tarnowskich artystów 
profesjonalnych. Długie lata malowała także przy T.S.S. w  Tarnowie, pod 
kierunkiem artysty plastyka Piotra Drobieckiego. Malarstwo jest jej pasją. 
Maluje we wszystkich technikach, lecz najczęściej stosuje technikę olejną 
oraz akwarelową. W tematyce preferuje kwiaty i portrety. Pani Jolanta ma już 
za sobą ponad 100 wystaw zbiorowych i 10 indywidualnych. Za swoje prace 
otrzymała liczne dyplomy, nagrody jak i odznaczenia. Może się pochwalić 
takimi jak: 
 – dwukrotny Dyplom Prezydenta miasta Tarnowa, 
 – polska odznaka honorowa Ministra Kultury –  „Zasłużony działacz Kultury”,
 – Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez PR Bronisława Komorowskiego.

Bogusława  Jawornik
Jest absolwentką liceum plastycznego w  Tarnowie. Malarstwem zajmuje 
się od dziecka. Brała udział w  licznych plenerach i  wystawach, na których 
zdobywała nagrody. Przez szereg lat pracowała w pracowni wraz ze znanym 
Tarnowskim artystą plastykiem – Janem Matrasem, gdzie doskonaliła 
swoje umiejętności. Pastele, rysunki, grafika, akryl to techniki, w  których 
Pani Bogusława bardzo dobrze się czuje, a portret i pejzaż dominują w  jej 
twórczości artystycznej. W IX Pogórzańskim Plenerze Malarsko-Rzeźbiarskim 
uczestniczy po raz pierwszy.

Zdzisław  Górnikiewicz
Mieszka w  Stróżach nieopodal Zakliczyna. Uczęszczał do liceum 
pedagogicznego, gdzie nauczycielka wychowania plastycznego zaszczepiła 
w nim miłość do sztuki.  Pan Zdzisław miał aspiracje, aby pójść do Akademii 
Sztuk Pięknych, lecz życie potoczyło się inaczej. Ukończył Studium 
Nauczycielskie z  zakresu plastyki, wychowanie techniczne na Wyższej 
Szkole Pedagogicznej, studia podyplomowe z  zakresu kierowania oświatą 
oraz wiele kursów związanych z plastyką. Połowa jego życia to nauczanie. 
Uczęszczając na studia malował inne obrazy niżeli pozostali studenci, bo 
na papierze czerpanym, akwarelami urabianymi na miodzie i żółtkach. Lubi 
malować martwą naturę, kwiaty oraz pejzaże. Po raz pierwszy bierze udział 
w IX Pogórzańskim Plenerze Malarsko-Rzeźbiarskim.
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Anastazja  Olszewska – Nosal
Pochodzi z  Brzozowej, a  obecnie mieszka w  Krakowie. Ukończyła 
Katolickie Liceum Plastyczne w  Nowym Sączu oraz Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w  Krakowie na wydziale Historii i  Dziedzictwa 
Kulturowego uzyskując stopień magistra historii sztuki w  lipcu 2016 
roku. Interesuje się malarstwem, rzeźbą, fotografią oraz historią sztuki 
XIX i XX wieku. Uczestniczyła w szkolnych i ogólnopolskich plenerach 
artystycznych. Największym osiągnięciem Pani Anastazji jest zajęcie 
I  miejsca w  konkursie fotograficznym organizowanym przez RDN 
Małopolska i  Diecezję Tarnowską. Na IX Pogórzańskim Plenerze 
Malarsko-Rzeźbiarskim jest po raz pierwszy. 

Natalia  Zborowska
W 2008 roku ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Krakowie. W tym 
samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Architektury na kierunku 
Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. W  2011 roku 
uzyskała dyplom projektanta wnętrz Krakowskich Szkół Artystycznych. 
W  2013 roku obroniła dyplom pt. „Glonówka- Dłubniańska Dolina 
Młynów” w  Zakładzie Krajobrazu Otwartego i  Budowli Inżynierskich na 
Politechnice Krakowskiej za który otrzymała III nagrodę Stowarzyszenia 
Polskich Architektów Krajobrazu w kategorii: najlepsza praca magisterska 
obroniona w  roku akademickim 2013/2014. Ponadto, jej projekt 
dyplomowy wziął udział w  wystawie prac dyplomowych w  VIII edycji 
międzynarodowych biennale architektury krajobrazu w  Barcelonie 
pt. „Landscape for You”. Jest laureatką konkursów architektoniczno – 
krajobrazowych oraz fotograficznych.  Jej największą pasją jest fotografia 
krajobrazowa, którą cały czas rozwija poprzez liczne wyjazdy oraz udział 
w warsztatach fotograficznych na terenie całej Polski. W  malarstwie 
również interesuje się tematyką krajobrazów i  natury, natomiast 
w rysunku głównie architekturą. Preferuje farby olejne, ale czasem sięga 
po akwarelę, głównie podczas malowania detali krajobrazowych takich 
jak kwiaty. Jej ulubionymi polskimi artystami są Leon Wyczółkowski oraz 
Józef Chełmoński, natomiast w  architekturze krajobrazu niezmiernie 
ceni pracę Pieta Oudolf, który za pomocą bylin i traw tworzy niesamowite 
impresjonistyczne kompozycje roślinne. Na co dzień pracownik ZPKWM, 
Oddział w Krakowie, na stanowisku Referent ds. ochrony krajobrazu, wartości 
historycznych i kulturowych.
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Stanisław  Socha
Mieszka w  Faściszowej na granicy z  Brzozową. Rzeźbi od 1968 roku tj. od 
szkoły podstawowej. Jest samoukiem, a  w  swojej twórczości doszedł do 
perfekcji. Z  ogromnym powodzeniem prowadzi warsztaty rzeźbiarskie. 
O  jego talencie świadczą liczne wystawy indywidualne w  kraju i  za 
granicą m.in. w Niemczech, Austrii, Belgii. Największy sukces to III Nagroda 
w  Ogólnopolskim Konkursie Rzeźbiarskim pod patronatem Ministerstwa 
Kultury i Sztuki pt. ” Diabeł w rzeźbie ludowej”.

Jan  Malinowski
Pochodzi z Jaworska. Zamiłowanie do pracy w drewnie miał już od wczesnych 
lat szkoły podstawowej, gdzie wykonywał różne rzeczy z drewna. Najczęściej 
były to miniatury wozów i  domki z  zapałek. Ukończył szkołę stolarską. 
Rzeźbą zainteresował się w wieku 16 lat, a inspiracją stała się dla Pana Jana 
twórczość miejscowego artysty rzeźbiarza Jana Dudka zmarłego w 1976 r. 
Brał udział w  wystawie w  Pilźnie gdzie zdobył wyróżnienie i  certyfikat na 
wyrób poszczególnych figurek szopki bożonarodzeniowej. Swoje rzeźby 
przedstawiał na rynku w  Ciężkowicach, w Tarnowie i  w  Zakliczynie. Jego 
prace znajdują się też na terenie Niemiec. Chętnie robi figurki sakralne 
i  świeckie, a  także oprawy i  podstawy pod obrazy najczęściej potrzebne 
w  Kościołach. Dzięki połączeniu fachu stolarskiego oraz zamiłowania 
i  talentu do rzeźby spod jego ręki wychodzą niepowtarzalne meble, stoły, 
komody, witryny, balustrady, meble ogrodowe, słupy, zadaszenia ozdobne, 
altany podrzeźbiane, a także dachy.

R Z E Ź B I A R Z E 

Ryszard  Wysocki
Pochodzi z  malowniczych terenów Śląska jakimi są Kalety w  powiecie 
tarnogórskim. Rzeźba jest jego pasją od początku lat młodzieńczych. 
Dawniej Pan Ryszard przeplatał swoje zdolności artystyczne z  rzeźbą 
i malarstwem. Teraz poświęcił się całkowicie rzeźbiarstwu w drewnie. 
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Jan  Stachyrak
Mieszka i  tworzy w  Korczynie. Emerytowany inżynier leśnik. Jego 
zainteresowanie rzeźbą w  drewnie pojawiło się z  chwilą przejścia na 
emeryturę. Jak mówi, w  pracy zawodowej jako leśnik miał kontakt 
z  żywym drzewem teraz z  drewnem, najlepiej lipowym. Wykonał 
dotychczas ponad 300 rzeźb o  różnorodnej tematyce. Spod jego dłuta 
wychodzą zarówno rzeźby pełne przedstawiające postacie ludzkie 
jak i płaskorzeźby. Wiele z  nich przedstawia tematykę sakralną. Na  
IX Pogórzańskim Plenerze Malarsko-Rzeźbiarskim jest po raz pierwszy. 
Na co dzień Pan Jan lubi pracować w samotności.  „Kiedy rzeźbię odrywam 
się od rzeczywistości, przynosi mi to spokój, zapominam o  problemach 
swoich i całego świata.” 

Marian Pażucha
Zajmuje się rzeźbą drewnie i  malarstwem od początku lat 70 XX wieku. 
Posiada uprawnienia mistrzowskie rzeźby w  drewnie. Prowadził lekcje 
na temat rzeźby i  form użytkowych jako wykładowca Małopolskiego 
Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie oraz Uniwersytetu Ludowego 
Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Tematyka jego prac to szeroko 
rozumiane Karpaty wraz z  ich mieszkańcami, przyrodą ukazywaną 
w  pejzażach, kulturą materialną i  duchową tego regionu. Ukazywane są 
obyczaje, wierzenia, obrzędy, zabawa i  modlitwa – trudne życie i  stała 
walka o  nie. W  czterdziestoletnim dorobku artysty są setki prac, które 
pokazywane były na licznych wystawach i  brały udział w  konkursach, 
przynosząc nagrody i wyróżnienia. Dzieła te trafiły do wielu kolekcji w kraju 
i za granicą, utrwalając karpackie tematy i nawiązując do tradycji polskiej 
sztuki ludowej. Po raz pierwszy bierze udział w IX Pogórzańskim Plenerze 
Malarsko-Rzeźbiarskim.



12

Fot. K. Musiał

TAK POWSTAWAŁY
PRACE
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