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Idea

Wszyscy stanęliśmy w obliczu sytuacji jakiej do tej pory nie doświad-

czaliśmy. Jesteśmy zamknięci w domach, przepełnieni obawami, 

troską o bliskich, poczuciem niepewności. Skoncentrowani na nowym 

zagrożeniu.

W sytuacji gdy z medialnych nagłówków od ośmiu miesięcy nie scho-

dzi walka z wirusem, nie wolno nam zapominać, że poza światłem 

kamer są ludzie, którzy bardzo potrzebują naszego wsparcia.

Krakowscy artyści poprzez darowanie dzieł sztuki chcą pokazać, że 

DOBRO jest SZTUKĄ.

Cel

Dochód z zebranych prac w całości przeznaczony zostanie na orga-

nizację ferii zimowych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowaw-

czych położonych w Krakowie. Dzieci przebywają w placówkach często 

od urodzenia. W trudnej sytuacji są także małoletnie matki z dziećmi, 

które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców 

lub opiekunów. Ferie zimowe – nawet tydzień w innym miejscu jest 

dla nich przełamaniem monotonii, która wkradła się w życia z uwagi 

na sytuację związaną z COVID 19 i wymuszonym zamknięciem w czte-

rech ścianach placówek.
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Adam
Bakalarz
Urodził się w 1989 roku. Absolwent Wydziału Grafiki na 

Wydziale Sztuki UP w Krakowie.  

Głównym motywem w jego twórczości są figury ludzkie, 

przekształcone i technicznie zsyntezowane. Łączy orga-

niczność kształtów z architektoniczno-rzeźbiarską formą 

dodając im ładunku emocjonalnego i intymnej bliskości 

wykonywanych czynności. Zajmuje się malarstwem, grafiką 

warsztatową i rzeźbą.

MGA20C, 27 x 27 cm, akryl na tekturze, 2020 strona \ 3



Roman
Banaszewski
Urodzony w 1932 roku. Studiował malarstwo i grafikę w kra-

kowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał na Wydzia-

le Grafiki w pracowni litografii prof. Kon rada Srzednickiego 

i w pracowni plakatu u Macieja Makarewicza.

Został uhonorowany „Złotym Laurem”, Krzyżem Kawalerskim, 

Odznaką Honoris Gratia oraz brązowym medalem: „Zasłużony 

Kulturze Gloria Artis”. Prace artysty znajdują się w zbiorach 

muzealnych: Narodowe w Warszawie, Krakowie, Sztuki w Łodzi, 

Narodowe w Poznaniu, w Tokyo, Galerii Sztuki w Oslo, Pratt 

Institiute w Nowym Jorku i wielu innych.

Portret, 48 × 68 cm, pastel na papierze, 1980strona \ 4



Artur
Blusiewicz
Urodził się w 1983 roku. Absolwent Wydziału Grafiki 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Adiunkt w Pracowni 

Malarstwa Stanisława Tabisza. 

Współzałożyciel nieistniejącej już grupy artystycznej Gili-Gili. 

Zajmuje się ilustracją, rysunkiem i malarstwem. Mieszka 

w Krzeszowicach.

Bałtyk, 21 x 29 cm, gwasz na papierze, 2020 strona \ 5



Martyna
Borowiecka
Urodziła się w 1989 w Kielcach. Absolwentka Wydziału 

Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2019 

posiada tytuł doktora. Brała udział m.in. w pokonkursowej 

wystawie Bielskiej Jesieni (2019), w wystawie międzynarodo-

wej w MSN w Warszawie „Farba znaczy krew. Kobieta, afekt 

i pragnienie we współczesnym malarstwie” (2019). Orga-

nizuje wydarzenia artystyczne w budynku Telkom Telos. 

Pracuje i mieszka w Krakowie.

Płótno I, 85 × 85 cm, olej na płótnie, 2014 strona \ 6



Marta
Bożyk
Urodzona w roku 1973. Adiunkt w pracowni drzeworytu 

Wydział Grafiki ASP w Krakowie, 2013 doktorat w dziedzinie 

sztuki. Ponad 200 wystaw w Polsce i na świecie. Nagrodzona 

w Tajwanie, Korei, Serbii, Macedonii, Polsce. 20 wystaw indy-

widualnych w Polsce, Japonii, USA, Serbii. Rezydencje arty-

styczne w Japonii, Serbii, Wielkiej Brytanii, Polsce.

Protea, 100 × 70 cm, linoryt, 2018strona \ 7



Magdalena
Chmielek
Urodziła się w 1992 roku. Ukończyła Grafikę na Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie. Dyplom magisterski uzyskała w Pracowni 

Drzeworytu prof. Bogdana Migi. Obecnie uczy rysunku, ma-

larstwa i kreatywnych technik w „Krakowskich Szkołach Arty-

stycznych”. Zajmuje się grafiką warsztatową (linoryt, drzeworyt), 

ilustracją, instalacją, malarstwem i kolażem.

Brała udział w wystawach zbiorowych w Polsce, na Węgrzech, 

we Francji, na Islandii, w Czechach, jak również w aukcjach, tar-

gach sztuki oraz w 13 indywidualnych wystawach.

Krowy, 35 × 37 cm, linoryt, 2013 Akt I, 24 × 35 cm, linoryt, 2013 strona \ 8



Dawid
Czycz
Urodzony w 1986 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Ma-

larstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka (2011).

Wystawy indywidualne: „O wadach” (2010), „Ciała stałe” (2011) 

i „Woodland” (2015).

Czarna dziura, 30 × 28 cm, olej na płótnie, 2015strona \ 9



Przemysław
Garczyński
Urodził się w 1988 w Lublinie. Ukończył grafikę warsztato-

wą na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie 

w pracowni litografii i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku (2018) w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego. 

Obecnie zatrudniony na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

na Wydziale Malarstwa jako asystent.

Prace artysty znajdują się w m.in. kolekcji Fundacji Artystycz-

na Podróż Hestii, kolekcji Galerii Sztuki w Legnicy, Państwo-

wej Galerii Sztuki w Sopocie oraz na księżycu (Moon Drawing 

Project / Moon Arts Ark 2016 ). 

Las, 35 × 35 cm, litografia, 2012 Pejzaż, 50 × 70 cm, sitodruk, 2020 strona \ 10



Ewelina
Gumienna
Urodziła się w 1997 roku w Jaśle. Obecnie studentka V roku 

Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. In-

spiruje się m.in. pejzażem architektonicznym. Zajmuje się 

głównie malarstwem. Uczestniczyła w wielu wystawach 

zbiorowych w kraju i za granicą.

Bez tytułu, 95 × 95 cm, akryl na płótnie, 2019 strona \ 11



Ksenia
Gryckiewicz
Urodzona w 1989 r. w Grodnie (Białoruś). Absolwentka 

Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Ma-

tejki w Krakowie.Zajmuje się malarstwem figuratywnym 

i rysunkiem. Uczestniczka licznych wystaw i plenerów arty-

stycznych. Finalistka konkursów malarskich "Promocje 2016" 

i "43.Biennale Malarstwa Bielska Jesień". Jest wykładowczynią 

w Polsce i za granicą.

Yegorka, 16 × 17 cm (format kartki 23 × 31 cm), akwarela na papierze, 2017 strona \ 12



Edyta
Hul
Urodziła się w 1986 roku w Dobrym Mieście. Ukończyła Wy-

dział Malarstwa na ASP w Gdańsku (dyplom w 2012 roku). 

Brała udział w wielu wystawach zbiorowych, Biennale i Trien-

nale sztuki w Polsce oraz międzynarodowych rezydencjach 

artystycznych, jak Q21 w MuseumsQuartier w Wiedniu. Sty-

pendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020) 

i Ministerstwa Spraw Europejskich I Międzynarodowych Austrii 

(2019). Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym, ilu-

stracją, grafiką i tkaniną artystyczną.

Kompozycja bez tytułu, 100 × 70 cm, olej akryl, spray na płótnie, 2019strona \ 13



Marta
Kawiorska
Urodzona w 1983 roku w Krakowie. W latach 2004 – 2009 

studentka Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP, obroniła 

dyplom w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. Autorka 

wystaw indywidualnych w Polsce (Kraków, Warszawa, Kiel-

ce) i Niemczech (Klettgau); uczestniczka wystaw zbiorowych 

w Polce, Niemczech i Belgii. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Obiekt N V, 31 × 30 cm, olej na płótnie, 2020strona \ 14



Berenika
Kowalska
Absolwentka wydziału malarstwa na Akademii Sztuk Pięk-

nych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskała w 2014 

r. w pracowni interdyscyplinarnej prof. Zbigniewa Bajka. 

W 2010 r. studiowała na wydziale malarstwa na Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Leona Tarasewicza, 

w ramach wymiany międzyuczelnianej „MOST” dla najlep-

szych studentów.

Bez tytułu, 150 × 130 cm, olej na płótnie, 2019 strona \ 15



Maja
Krysiak
Urodziła się w 1980 roku w Częstochowie. W 2005 r. ukończyła 

Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

W latach 2006-2014 pracowała dydaktyczne na stanowisku 

Asystentki na Wydziale Wnętrz ASP w Krakowie w I Pracowni 

Rysunku i Malarstwa. W 2013 roku został otwarty jej przewód 

doktorski na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Zajmuje 

się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, ceramiką, tworzy 

obiekty i instalacje.

Znak pokoju, średnica 70,5 cm, metal, folia odblaskowa, 2005strona \ 16



Monika
Marchewka
Urodzona w 1988 roku w Chrzanowie. Malarka i anima-

torka. W 2013 ukończyła wydział malarstwa w krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (pracownia prof. 

Zbigniewa Sprychy).

Brała udział przy produkcji filmowej „Twój Vincent” jako 

animatorka oraz supervisor. Aktualnie mieszka i pracuje 

w Gdańsku.

Jaśkowa Dolina, 70 × 70 cm, olej na płótnie, 2019 strona \ 17



Dariusz
Milczarek
Urodził się w 1985 roku w Radomiu. W 2011 roku obronił pracę 

magisterską na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk 

Pięknych w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego, a w 2017, 

pod kierunkiem tego samego pedagoga, przygotował i obronił 

doktorat. Współzałożyciel przestrzeni kreatywnej „Kąt Kultury” 

w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, muralem, fotografią, 

organizacją wydarzeń kulturalnych.

Jego obrazy znajdują się w  kolekcjach Muzeum Narodowego 

w  Gdańsku, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie oraz 

w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

Wsiada, 90 × 90 cm, tempera żółtkowa na płótnie, 2019 strona \ 18

https://katkultury.pl/


Piotr
Pasiewicz
Urodził się w 1979 roku w Łodzi. Absolwent Wydziału Grafi-

ki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi, gdzie w 2013 roku otrzymał dyplom 

z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa I (Otwarta Księga) 

u prof. Andrzeja M. Bartczaka. W swojej twórczości wyko-

rzystuje różne media, tj. grafikę warsztatową, malarstwo, 

rysunek, performans, wideo-art oraz krótkie formy filmowe. 

W 2011 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego. W roku 2013 został finalistą 12. edycji kon-

kursu Artystyczna Podróż Hestii.

Bez tytułu, 60 × 50 cm, linoryt, 2006

Bez tytułu, 50 × 64,5 cm, linoryt, 2006

Robot, Ikar i..., 60 × 50 cm, linoryt, 2006

strona \ 19



Jan
Podgórski
Urodził się w 1987 roku w Kielcach. Ukończył Krakowską 

Akademię sztuk Pięknych w 2011 roku. W 2015 Obronił 

pracę doktorską na macierzystej uczelni. Pracuje jako asy-

stent w pracowni I roku na Wydziale Malarstwa Krakow-

skiej Akademii Sztuk Pięknych.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz książką artystyczną.

Opoka, 33 × 51 cm, akryl na papierze, 2020strona \ 20



Tomasz
Prymon
Urodził się w 1986 roku w Jarosławiu. Dyplom uzyskał 

w 2011 roku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-

nych w Krakowie w pracowni Prof. Zbigniew Bajeka. Jego 

obrazy znajdują się w kolekcji Centrum Sztuki Współcze-

snej "Elektrownia" w Radomiu oraz w kolekcjach prywat-

nych.

Bez nazwy 18, 60 × 50 cm, olej na płótnie, 2019 strona \ 21



Aleksandra
Słowińska
Urodzona w 1992 roku w Krakowie. Absolwentka Wydziału 

Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Graficzno-

-wizualną pracę dyplomową pod tytułem „Visions – rejestr 

osobisty”, obroniła w katedrze rysunku narracyjnego w 2018. 

Stypendystka Miasta Krakowa w ramach projektu Kultura 

Odporna. Zajmuje się ilustracją, malarstwem i projektowa-

niem graficznym. Od 10 lat współtworzy duet projektowy 

Stereoplan, w ramach działalności którego powstały setki 

realizacji z zakresu projektowania graficznego, identyfikacji 

wizualnej, publikacji czy ilustracji.

Przejazdem II, 33 × 45 cm, akryl na płótnie, 2016strona \ 22

https://www.stereoplan.pl/


Kamil
Stańczak
Urodził się w 1980 roku. Dyplom uzyskał na Wydziale Arty-

stycznym UMCS w Lublinie. Doktor habilitowany, wykłada 

na macierzystej uczelni. Ma w swoim dorobku piętnaście 

wystaw indywidualnych w m.in. Krakowie, Lublinie, Puławach, 

Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Galerii BWA w Sa-

noku. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, 

m.in. wystawie Malarstwo polskie XXI wieku w Galerii Zachęta 

w Warszawie. Zajmuje się malarstwem i instalacją.

Kwiaty dla Malewicza 6 z cyklu Klocki, 50 × 50 cm, akryl na płótnie, 2016 strona \ 23



Kinga
Trzepla
Urodziła się w 1984 roku w Krakowie. Absolwentka Wydzia-

łu Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej oraz 

Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę 

dyplomową pod tytułem „365”, obroniła w katedrze rysunku 

narracyjnego w 2018. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem 

i projektowaniem graficznym. Od 10 lat współtworzy duet 

projektowy Stereoplan, w ramach działalności którego powsta-

ły setki realizacji z zakresu projektowania graficznego, iden-

tyfikacji wizualnej, publikacji czy ilustracji. Współzałożycielka 

przestrzeni kreatywnej „Kąt Kultury” w Krakowie.

Ciało niebieskie, 50 × 50 cm, akryl na płótnie, 2016strona \ 24

https://www.stereoplan.pl/
https://katkultury.pl/


Magdalena
Wilk
Urodziła się w 1990 roku w Rzeszowie. W 2016 r. ukończyła 

Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki, 

dyplom w pracowni Wklęsłodruku.

Obecnie głównie zajmuje się projektowaniem graficznym 

oraz ilustracją prasową i reklamową. Swoje prace drukuje 

w technice Risografii. Obecnie pracuje i mieszka w Berlinie.

Z cyklu Rok

Grudzień, 30 × 30 cm, risografia, 2020

Czerwiec, 30 × 30 cm, risografia, 2020

Wrzesień, 30 × 30 cm, risografia, 2020

strona \ 25



Dawid
Zdobylak
Urodził się w 1993 roku w Chobieni. Studiował malarstwo 

w pracowni prof. Janusza Matuszewskiego oraz w pracowni 

rysunku Grzegorza Wnęka w Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie. W 2017 roku obronił dyplom. Jego 

prace były prezentowane w Pałacu Sztuki na wystawie Najlep-

sze Dyplomy 2016/2017. Obecnie artysta studiuje na studiach 

doktoranckich macierzystej uczelni w pracowni prof. Janusza 

Matuszewskiego.

Aleja drzew, zachód słońca, 60 × 90 cm, olej na płótnie, 2020 26strona \



Dowiedz się więcej na:

www.sztukadobra.art

Kontakt:

Joanna Mizińska

Fundacja Laboratorium Sztuki

668 017 220

joanna@fls.org.pl

Dariusz Milczarek

Kąt Kultury

880 134 964

milczarek.dariusz@gmail.com

Joanna Kulis

Fundacja dla dzieci "Uśmiech dziecka"

501 737 230

fundacjausmiechdziecka@op.pl
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