
Ple
ner

 A
rty

sty
czn

y

Kozienice 2013

Tw
órc

ów
 

Zie
mi 

Kozi
eni

cki
ej



W plenerze wziêli udzia³ artyœci zrzeszeni w Grupie Twórczej VENA,  dzia³aj¹cej w Kozienickim Domu Kultury:

Stanis³awa Go³¹bek, 

Janusz Karaœ, 

Eugenia Kuna, 

Genowefa £ukaska, 

Leokadia Styœ, 

Genowefa ŒledŸ, 

Marlena Zieliñska

 Józef Kondeja, 

Zbigniew Kurasiewicz, 

Andrzej Zieliñski

malarze:

rzeŸbiarze:

 



Staraniem dyrektor KDK Elwiry Koz³owskiej, w dniach 27 - 29 maja, 31 maja - 5 czerwca 2013 roku na terenie Kozienickiego 
Domu Kultury odby³ siê Plener Artystyczny Twórców Ziemi Kozienickiej. Tematami wiod¹cymi  by³y „ Gin¹ce Zawody” oraz 
muzyka i taniec w sztuce.

Plenery kozienickie sta³y siê wieloletni¹ tradycj¹ od 1979 roku. Odby³ siê wtedy pierwszy plener z inicjatywy artysty rzeŸbiarza 
Grzegorza Szewczyka. Organizatorem tegorocznego pleneru po raz kolejny by³o Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Kozienickiej. 
Partnerem przedsiêwziêcia by³ Kozienicki Dom Kultury im. Bogus³awa Klimczuka oraz Gmina Kozienice.

W plenerze wziê³o udzia³ 10 twórców  zrzeszonych w Grupie Twórczej „Vena”: 7 malarzy i 3 rzeŸbiarzy.
Zamierzeniem organizatorów by³o, by plener sta³ siê nie tylko czasem wytê¿onej pracy twórczej, ale tak¿e przekazaniem 
doœwiadczeñ artystycznych i technicznych dzieciom  i m³odzie¿y szkolnej w czasie warsztatów poprowadzonych przez 
uczestników pleneru.  



„Ma³a kwiaciarka”

„Flamenco I”

„Flamenco II”



Maluje od 2004 roku, tematem jej prac 
s¹ pejza¿e, kwiaty, kobiety i martwa natura.
Jej prace to energetyczne, pe³ne ciep³a 
i radoœci  ¿ycia obrazy. Jej zdaniem „Malowaæ 
ka¿dy mo¿e...”. Wystarcz¹ chêci i odwaga. 
Pani Stanis³awa uczestniczy³a w kilku 
wystawach zbiorowych,  mia³a  dwie
indywidualne: w Kozienickim Domu Kultury
i Muzeum Regionalnym w Kozienicach.
Tematami tegorocznych prac plenerowych
s¹: „Kwiaciarka”, „Flamenco I” i „Flamenco II”.

Stanis³awa Go³¹bek



„Skrzypek” „Rybak”

„Cygañski taniec”



Janusz Karaœ

Tworzy obrazy g³ównie technik¹ olejn¹, jak 
równie¿ pastelami, wêglem i o³ówkiem. Tematem 
jego prac s¹ kwiaty, pejza¿e, sceny rodzajowe, 
historyczne, martwa natura, portrety.     
 Interesuje siê tak¿e histori¹ ziemi kozienickiej, 
dawnymi obrzêdami i zwyczajami, które opisuje 
w swych publikacjach .
Podczas tegorocznego pleneru namalowa³ 
3 obrazy: „Skrzypek”, „Rybak” i „Cygañski taniec”.



„Baletnica”

„Œpiewaj¹cy Bard”

„Kowal”



Pasjonuje siê malarstwem od wielu lat. Maluje obrazy farbami olejnymi, jak równie¿ akrylami. Tematyka jej prac jest ró¿norodna:
martwe natury, pejza¿e, kwiaty, kobiety, zwierzêta. Ma za sob¹ wiele wystaw zbiorowych, dwie indywidualne. Podczas 
tegorocznego  pleneru namalowa³a trzy obrazy: „Baletnica”, „Œpiewaj¹cy Bard” i „Kowal”.

Eugenia Kuna



„Taniec z motylami”

„Jezioro ³abêdzie”

„Prz¹œniczka”



Genowefa £ukaska

Ukoñczy³a Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach oraz Wy¿sz¹ Szko³ê Filozoficzno - Pedagogiczn¹ "Ingatianum" 
w Krakowie. Do 2002 r. mieszka³a  w D¹browie Górniczej, gdzie pracowa³a w domu kultury. Bra³a udzia³ w licznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych oraz plenerach malarskich, które tak¿e organizowa³a. Po przejœciu na emeryturê zamieszka³a 
w Kozienicach, gdzie czynnie uczestniczy w ¿yciu artystycznym miasta.
Na tegorocznym plenerze namalowa³a prace o tytu³ach: „ Taniec z motylami”, „Prz¹œniczka” i „Jezioro ³abêdzie”.



„KuŸnia”

„Muzyka” „Taniec artystyczny”



Leokadia Styœ

Urodzi³a siê w Kozienicach w 1932 roku. Maluje ju¿ ponad 50 lat. Jej ulubiona technika to malarstwo olejne. Tematami jej prac s¹ 
sceny rodzajowe, kwiaty, martwe natury i pejza¿e. 
Podczas tegorocznego pleneru namalowa³a 3 obrazy: „KuŸnia, „Muzyka” i „Taniec artystyczny”.



„Taniec” „Flamenco”

„Pszczelarstwo”



Urodzi³a siê w 1956 roku w Kozienicach. Jest absolwentk¹ Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Pasjonuje siê malarstwem olejnym. 
Maluje g³ównie pejza¿e, kwiaty, konie, martwe natury. Na plenerze powsta³y 3 prace jej autorstwa: „Pszczelarstwo”, „Flamenco” 
i „Taniec”.

Genowefa ŒledŸ



„Hiszpanka” „Pszczelarz”

„Martwa natura ze skrzypcami”



Marlena Zieliñska

Pochodzi ze Skar¿yska-Kamiennej. W Kozienicach mieszka od 1995 roku. Malarstwem zajmuje siê od 10 lat. Najbardziej lubi 
malowaæ martwe natury, pejza¿e,  ale tak¿e  obrazy inspirowane malarstwem impresjonistycznym. Zajmuje siê równie¿ 
rêkodzie³em artystycznym, a inspiracje czerpie z   przyrody i tradycji regionalnych ziemi kozienickiej.
Na tegorocznym plenerze wykona³a 3 prace malarskie zatytu³owane: „Martwa natura ze skrzypcami”, „Pszczelarz”, „Hiszpanka”.



„Garncarz”



Józef Kondeja urodzi³ siê w 1953 roku w KuŸmach k. Kozienic. 
Rodowity mieszkaniec ziemi kozienickiej, na zawsze zwi¹za³ 
z ni¹ swoje losy.

Od m³odoœci uzdolniony plastycznie, szczególnie interesuj¹ go 
zwierzêta i przyroda.  RzeŸby i p³askorzeŸby Józefa Kondei, 
utrzymane w konwencji ludowej to g³ównie ptaki, konie, jak 
równie¿ anio³y, postaci œwiêtych oraz szopki. P³askorzeŸby 
przedstawiaj¹ scenki rodzajowe o ró¿nej tematyce.
Podczas pleneru powsta³a piêkna rzeŸba zwi¹zana z tematyk¹ 
gin¹cych zawodów przedstawiaj¹ca „Garncarza”.

Józef Kondeja





Pochodzi z Olszyna k. Jeleniej Góry. W Kozienicach mieszka
od 1965 roku. RzeŸbi  g³ównie  w  drewnie, jak  równie¿ 
w metalu i kamieniu.
Na tegorocznym plenerze powsta³a drewniana rzeŸba jego
autorstwa pt. „Solistka”.

Zbigniew Kurasiewicz



„Pastuszek”



Andrzej Zieliñski

Pochodzi ze Skar¿yska-Kamiennej. Od dzieciñstwa 
wykazywa³ zami³owanie do sztuki. Maluje i rzeŸbi.  
Jego twórczoœæ  to przewa¿nie tematyka 
sakralna:anio³ y,  Matka Boska, Chrystus 
Frasobliwy, pojawiaj¹ siê równie¿ diab³y  i œwi¹tki. 
Wykonuje tak¿e przedmioty codziennego u¿ytku. 
Ulubion¹ tematyk¹ w malarstwie s¹ kobiety.
Na tegorocznym plenerze wykona³ rzeŸbê 
pt. „Pastuszek”.



Warsztaty z dzieæmi i m³odzie¿¹



Na uroczystym zakoñczeniu pleneru  Lech Wiœniewski - oraz Stanis³aw Orzechowski 
- koordynator  pleneru z ramienia TMZK wrêczyli twórcom pami¹tkowe dyplomy i puchary.

prezes TMZK 
Twórcy z komisarzem pleneru - Agnieszk¹ Piwkowsk¹. 



Partnerzy przedsiêwziêcia: 
Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka oraz Gmina Kozienice.

Organizator:

Plener wspó³finansowany  przez Gminê Kozienice w ramach otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych. 

Komisarz pleneru: 
Agnieszka Piwkowska – instruktor plastyki Kozienickiego Domu Kultury im. Bogus³awa Klimczuka

Koordynator pleneru: 
Stanis³aw Orzechowski – cz³onek zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Kozienickiej

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogus³awa Klimczuka

Gmina 
Kozienice
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