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Ewa Michalewska, ur. 1988 w ¯arach, jest absolwentk¹ Liceum
Plastycznego w Zielonej Górze. Obecnie studiuje na Wydziale
Wzornictwa i Architektury Wnêtrz ASP im. W. Strzemiñskiego w £odzi.
Na swojej drodze artystycznej stawia na sztukê, która powinna byæ
piêkna, lecz przede wszystkim ma s³u¿yæ cz³owiekowi.
Obecnie najbardziej interesuje j¹ komunikacja wizualna, która jest
przekazem treœci za pomoc¹ obrazu. Jest to dziedzina, w której wci¹¿
jest bardzo du¿o do zrobienia, a jej poziom nie jest zadawalaj¹cy.
W najbli¿szej przysz³oœci ma zamiar rozpocz¹æ naukê w pracowni
projektowania bi¿uterii oraz form z³otniczych na Wydziale Tkaniny i
Ubioru na tej samej uczelni. Do tej pory swoje prace pokazywa³a w
kilku miejscach, ostatnio w Galerii 87 na Piotrkowskiej w £odzi na
wystawie „Obiektywem i Pêdzlem”.

Jolanta Jod³owska – Babcia, mama, ¿ona i pani domu – domu, w
którym ka¿dy przedmiot za spraw¹ jej d³oni nabiera uroku i ciep³a. Od
najm³odszych lat zajêcia plastyczne, robótki rêczne sprawia³y jej du¿o
radoœci. Tworzy³a „do szuflady”, czasami dla najbli¿szych. W czasie gdy
zajêta by³a rodzin¹, wychowaniem dzieci, prac¹ zawodow¹, w jej g³owie
rodzi³y siê pomys³y. Teraz nadszed³ czas realizacji.



Ewa Zauœciñska - ukoñczy³a Studium Reklamy w Katowicach w 1980
roku, w tym samym roku przenios³a siê do ¯ar. Obecnie studiuje w
Wy¿szej Szkole Fotografii w Jeleniej Górze.
Uczestniczy³a w ponad 60 wystawach malarstwa, rysunku i fotografii,
m.in.: VIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii w Kole „Portret 2009” –
wyró¿nienie; Miêdzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuk¹ ¯ary
2009 – I miejsce; udzia³ w pokazie slajdów Miesi¹ca Fotografii w
Krakowie, 2008; XVIII Wojewódzka Wystawa Fotograficzna, 2008 –
grand prix; Miêdzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuk¹ ¯ary 08 –
II miejsce; XIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Portret” Trzcianka
2008 – II miejsce; XVIII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej ¯ary
2008 – grand prix

Aneta Dziurdziewicz – pe³na radoœci i
pogody ducha „artystyczna dusza”. Mama,
¿ona i rodzinny specjalista (doradca) ds.
rzeczy ³adnych, dekoracji, aran¿acji, itp.
Pasje i zainteresowania plastyczne od
dzieciñstwa realizuje w swojej twórczoœci
amatorskiej: stroiki, robótki rêczne, bibeloty,
dekoracje), wykonywane dla najbli¿szych,
przyjació³, dla siebie.



Kornelia Drzewiecka – ¯ycie to moja pasja. Zwi¹zek, rodzina i
przyjaciele to dla mnie najwa¿niejsze wartoœci, o które dbam
najbardziej. Pasjonuje mnie tak¿e piêkno, które najczêœciej wyra¿am
maluj¹c i projektuj¹c wyj¹tkow¹ bi¿uteriê.

Ma³gorzata Rusak – mi³oœniczka drzew, kwiatów (przyrody) i piêknych
przedmiotów. Maluj¹ca „od zawsze” z dzieæmi, m³odzie¿¹ i doros³ymi.
Zwolenniczka idei wychowania i rozwoju przez sztukê.
Pedagog z wieloletnim doœwiadczeniem: instruktorka zajêæ
plastycznych (MDK ¯ary, Akademia Rozwoju Indygo) oraz nauczycielka
plastyki i wiedzy o kulturze (SG i SLO w ¯arach). In¿ynier ogrodnik –
absolwentka kierunku Kszta³towania Terenów Zieleni w PWSzZ w
Sulechowie. Absolwentka wydzia³u Edukacji Artystycznej w Zakresie
Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze i Studium Plastycznego w
Legnicy. S³uchaczka i uczestniczka wielu warsztatów, plenerów
plastycznych. Pracê i ambicje zawodowe stara siê godziæ z w³asnymi
pasjami i satysfakcj¹. Zadowolona z ¿ycia (szczêœliwa ¿ona i mama),
realizuj¹ca siê zawodowo.



Barbara Charkiewicz – Lubiê nowe wyzwania. Po kilkunastu latach
fascynacji grafik¹ komputerow¹ i fotografi¹ cyfrow¹ wróci³am do
starych technik fotograficznych.
Absolwentka Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Zielonej Górze,
podyplomówka na Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu,
absolwentka Szko³y Liderów. Obecnie w trakcie podyplomówki
logopedia z terapi¹ pedagogiczn¹. Pracujê jako pedagog w Zespole
Szkó³ w Trzebielu, oprócz normalnych obowi¹zków pedagoga
szkolnego staram siê zaszczepiæ w m³odzie¿y chocia¿ cz¹stkê swoich
zainteresowañ.

Lidia Bamberska – nauczycielka plastyki, mi³oœniczka historii sztuki.
Mam wiele pasji. Obecnie zafascynowa³y mnie frywolitki – technika
rêcznego dziergania koronki za pomoc¹ czó³enka, znana od XVI w.
Moje wytwory to bi¿uteria z wplatanymi kamieniami i koralikami.
Inspiruje mnie natura z ca³ym bogactwem jej piêkna.



Katarzyna Blitek – mam 18 lat, rysujê, malujê i ogólnie zajmujê siê
plastyk¹, odk¹d pamiêtam. Wiêkszoœæ moich prac jest malowanych
zwyk³¹ plakatówk¹.
Fascynujê siê sztuk¹ u¿ytkow¹ – czêsto szyjê, haftujê, robiê na
szyde³ku. W ten sposób powstaj¹ nie tylko ubrania i serwetki, ale te¿
maskotki, breloki, poduszki i wiele innych. Robiê bi¿uteriê z koralików,
w tym rozmaite breloczki zwierz¹tka, ludziki, itp.

Adriana Soko³owska-Ostapko –
z wykszta³cenia anglistka, z zawodu
t³umacz, z zami³owania ¿ona i mama
najwspanialszej córeczki na œwiecie.
Zaciêcia plastycznego nie
posiada³am nigdy i nigdy nie by³o mi
ono potrzebne, a¿ do chwili, gdy
razem z mê¿em przeprowadziliœmy
siê do starego domu, pe³nego
wiekowych, ale doœæ zu¿ytych mebli
oraz bibelotów. Tym sposobem
trafi³am na zajêcia z dekoratorstwa
prowadzone przez pani¹ Gosiê
Rusak, dziêki której odkrywam stare
przedmioty, a tak¿e po trochu i
siebie, na nowo.



Weronika Warzocha – Moj¹
przygodê ze sztuk¹
rozpoczê³am ju¿ w
przedszkolu, gdy z uporem
maniaka przyozdabia³am
rysunkami przestrzeñ wokó³
mnie ku niezadowoleniu
mojej mamy, która musia³a to
wszystko czyœciæ. Rysowanie
i malowanie zawsze
pozwala³o mi oderwaæ siê od
rzeczywistoœci i przenieœæ na
papier wszystkie wizje, jakie
zrodzi³y siê w mojej g³owie.
W wielkim pojêciu „sztuka”
ka¿dy ma chyba swoje
ulubione style i artystów.
Moimi s¹ dwa, mo¿na
powiedzieæ przecz¹ce sobie,
elementy: malarstwo
tradycyjne, wierne
rzeczywistoœci, a nie jakieœ
wspó³czesne abstrakcje, oraz
twórczoœæ komiksowa,
pocz¹wszy od komiksu
polskiego poprzez
amerykañski, a na japoñskim
koñcz¹c. Obecnie mój czas
wype³niaj¹ przygotowania do
matury, lecz poœród sterty
notatek mo¿na dostrzec
przeb³yski ze œwiata fantazji.

Katarzyna Nowo¿yñska – Lubiê
podró¿owaæ czymkolwiek przez
œwiat, ale te¿ pielgrzymowaæ do

.
Moj¹ pasj¹ jest malowanie, jak i
dekorowanie wnêtrz. Œwiat
wed³ug mnie powsta³ z rozlanych
puszek emocji i kolorów, a one
daj¹ energiê dla mojej
twórczoœci i szczêœcia.

œwiata wyobraŸni
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