
 

 

 

 

 

   

Serdecznie polecamy wszystkim zainteresowanym 

wystawę lokalnych artystów przygotowanych przez 

Bractwo Ziemi Bogatyoskiej oraz Stowarzyszenie  

Plastyków „Krecha” 

Bractwo Ziemi Bogatyoskiej 
ul. Daszyńskiego 2 

59-920 Bogatynia  
www.bzb.org.pl  

 

Zapraszamy do zwiedzania naszej wystawy  

w dniach: środa godz: 16:00 do 18:00 oraz    

sobota godz 16:00 do 18:00 

Ryszard Sawicki - jestem ro-

dowitym Bogatynian inem. Już  

w młodzieńczym wieku potrafiłem wy-

dobywać z otoczenia piękno tego świa-

ta. Od wielu lat jestem członkiem Sto-

warzyszenia „Bractwo Ziemi Bogatyń-

skiej” gdzie mam niesamowitą możli-

wość dalej uzupełniać się w tym kie-

runku. I tak przy 

kolejnej, organizowanej wystawie na 

temat regionalnych obiektów sakral-

nych miałem możliwość zetknięcia się 

- poznania gry światła, koloru i formy 

w technice witrażowej i to jest to,  

o co mi całe życie chodziło. Zagłębia-

jąc się coraz bardziej w poznawanie 

techniki witraży podjąłem pierwsze 

próby tworzenia małych form witrażowych  w tzw. Tech-

nice Tiffaniego.   

Zbigniew Gałucki -  artysta, malarz 

i fotograf, urodził się w Bogatyni  obecnie 

mieszka w Zawidowie. Jest członkiem grupy 

„Euro Art” od blisko 20 lat oraz Stowarzy-

szenia Bogatyńskich Plastyków „Krecha”. 

Moje zainteresowania 

artystyczne wynikają z 

potrzeby osobistej wypo-

wiedzi, opisywania wrażeń 

i przeżyć. Przyjemność opowiadania świata 

swoimi słowami, własnym głosem i obrazem 

zapoczątkowała moją drogę twórczą. Ma-

larstwo, rysunek, fotografia - ciągle poszu-

kuję nowych środków wyrazu.  

Marian Lorek -  należy do grona 

czołowych artystów regionalnych naszej 

gminy, przez 37 lat swojej artystycznej 

działalności stworzył ponad 1600 prac ze 

słomy z polskich zbóż o bardzo różnorod-

nej tematyce. Wykonane prace wystawia na 

aukcjach charytatywnych jak też obdaro-

wuje nimi przedszkola, szkoły, bogatyński 

szpital  czy ośro-

dek wychowawczy. 

Swoje prace w formie wystaw pre-

zentuje w Bogatyńskim Ośrodku 

Kultury,  Bibliotece Publicznej w 

Bogatyni oraz w Muzeum Historii 

przy Bractwie Ziemi  Bogatyńskiej.  

Edward Pruchnicki -  we 

wszystkim co nas otacza zawarte 

jest piękno. Jak łatwo je odkrywamy, 

zależy od nas samych. Wystarczy 

szeroko otwierać oczy i znaleźć 

odrobinę czasu na „smakowanie” tego 

piękna.  Dla mnie fotografia to spo-

sób na tzw. „wolny czas”, to „super 

zupa” ciągle gotowa do poda-

nia, w której kawałki obo-

wiązków służbowych pływają  

jak oka tłuszczu a gdzieś 

głębiej elementy życia ro-

dzinnego jak warzywa, bez 

których strawa nie posiadała-

  Włodzimierz Kaliniak -  

urodzony w 1927 roku we Lwowie. Wzra-

stał wśród ludzi, którzy uprawiali malar-

stwo i scenografię. Po przygodzie z malo-

waniem olejami i pastelami rozpoczął 

próby z malarstwem  akwarelowym. 

„Ostatnio zauroczyła mnie strona archi-

tektoniczna zabudowy łużyckiej, którą 

s t a r a m 

się za-

chować na moich obrazkach. 

Moim idolem jest Julian Fa-

łat, najwspanialszy polski 

malarz – akwarelista, nie-

zrównany malarz pejzaży 

polskich, a przede wszystkim 

pejzaży zimowych”.  

rixon©bzb 2017 

http://www.bzb.org.pl/


 

Sławomir Zamożny - trud-

nię się malarstwem sztalugowym - 

najczęściej - w technice olejnej od 

ponad 25 lat. Staram się aby moje 

malarstwo było 

szczere i pro-

ste, free style. 

W y s t a w i a m 

regularnie w 

kraju i za grani-

cą od wielu lat.  

Prace najczęściej przekazuję na aukcje 

charytatywne związane z leczeniem 

dzieci i pomocą dla zwierząt.  

Adam Ignatowicz - urodziłem się w 

Jeleniej Górze. Na terenie Gminy Boga-

tynia przebywam 36 lat. Obecnie jestem 

na emeryturze i oddaję się swojej twór-

czej pasji, czyli malowanie wieloma tech-

nikami jak olej, akryl, akwarela, pastel 

itp. Moja przygoda z malowaniem trwa 

od 1981 roku. Jest to dla mnie czysta 

przyjemność. Malu-

ję tak jak widzę… 

W moim malarstwie rządzą takie obra-

zy jak: pejzaże zimowe, kwiaty, zwie-

rzęta, ptaki czy też postacie święte. Są 

też obrazy malowane z głębokiej po-

trzeby wewnętrznej. Lubię malować 

góry, wysokie świerki otulone szatą 

zimową. Należę do Bogatyńskiego Sto-

warzyszenia Plastyków „Krecha”.  

Anna Naruszewicz - jest rodo-

witą Bogatynianką, pracuje w KWB 

„Turów”.  Już jako dziecko intereso-

wała się rysunkiem i malarstwem. Do-

piero w wieku 15 lat poczuła, co na-

prawdę znaczy sztuka malarstwa olej-

nego. Zaczęła malować pod okiem pla-

styka Wacława Świtalskiego w Boga-

tyńskim ośrodku kultury. Jej obrazy 

za pomocą kontra-

stu, użytych światłocieni i tematu przed-

stawiają odczucia autorki, wnętrze i wizję 

świata. Jej technika opiera się głównie na 

malarstwie olejnym na płótnie, gdyż jest 

najbardziej wdzięczna i elastyczna. Te-

matyka prac nie jest trudna, ale też nie 

jest podana na „tacy”. W dorobku ma dwie 

indywidualne wystawy. 

Jolanta Chmielowska - do malo-

wania farbami akrylowymi namówiła mnie 

przyjaciółka z Niemiec, zabrała mnie na 

warsztaty i tak zaczęła się moja przygoda  

z malarstwem. Malarstwo pozwala mi reali-

zować swoje marzenia. Obecnie należę do 

grupy plastyków "Krecha" w Bogatyni. Malu-

ję w każdej wolnej 

chwili, są to pejzaże  

z różnymi porami roku, 

przeważają  jednak motywy kwiatowe. Każdy 

dzień, moment, to, co czuję w danej chwili 

tworzy niezwykłe wydarzenie w mojej zaba-

wie farbami. Rozwijają moją fantazję i inspi-

rują do ciągle nowych pomysłów. Świat farb 

przenosi mnie w krainę baśni.  

Ryszard Barankiewicz - urodzony 

- bez wątpienia, żyję nadal. Moje obrazy są 

bardzo osobistą intymną wizją rzeczywistości 

takiej, jaką odbieram. Maluję świat jakim go 

widzę. Nie maluję rzeczy ładnych, zdarzeń we-

sołych, namacalnych, widocznych „gołym okiem”. 

Pasjonuje mnie malarstwo średniowieczne – 

Bosch, Bruegel są dla mnie niedoścignionymi 

wzorami !  Uwiel-

biam również 

surrealizm, symbolizm, „magiczny 

realizm”. Olej na płótnie skrupulatnie 

drobiazgowy, fotograficzny realizm 

jest tym, nad czym pracuję, jest tym, 

czym chciałbym wyrażać…  

KRECHĄ I ŚWIATŁEM MALOWANEKRECHĄ I ŚWIATŁEM MALOWANE  Barbara Thiel  - urodziłam 

się w malowniczym domku  w Bia-

łej wodzie koło Nowego Sącza  w 

1963 roku. Malarstwo farbami 

akrylowymi zaczęłam przed dwo-

ma laty, w 2014 

roku. Maluję 

obrazy o różnej 

tematyce, bar-

dzo pasjonują 

mnie kwiaty i krajobrazy. A także 

często to moje emocje, uczucia i to 

co dyktuje moja dusza...to cała ja, 

Barbara.  

Halina Wełna ur. we Wrocła-

wiu. Od 1957r. mieszkanka ziemi boga-

tyńskiej. Absolwentka Wydziału Eko-

nomii U. Wr. Od kilku lat zajmuje się 

malarstwem. Malo-

wanie jest uzupeł-

nieniem jej osobo-

wości. Jest wyra-

zem wolności zmy-

słów które może 

przedstawić na wielu płaszczyznach twór-

czych jak np.; obrazy, rękodzieło. Wyróż-

niona na Dolnośląskim Przeglądzie Plasty-

ki Nieprofesjonalnej „Walor 2016”.  

 

Grzegorz Urban - urodzony w 1969 r. 

w Bogatyni. Absolwent Studium Nauczyciel-

skiego we Wrocławiu (kierunek plastyka) oraz 

Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego (kierunek grafika). Centrum jego 

artystycznych zaintere-

sowań stanowi rysunek 

ołówkiem, tradycyjne 

techniki graficzne oraz 

fotografia. Mąż, ojciec 

trójki dzieci. Mieszka w Bogatyni. Wystawy:- 

indywidualna „Grzegorz Urban - Spiegelsa-

al” (1994) Bogatynia, galeria StopArt w Boga-

tyńskim Ośrodku Kultury, zbiorowe w ramach 

bogatyńskich przeglądów środowiskowych. 

Wystawa lokalnych artystów „Krechą i światłem ma-

lowane” organizowana jest pod patronatem  

Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Grzmielewicza. 


