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Born on 15 October 1951
Address: 2, Broniewskiego Street, 13-200 Działdowo, Warmia and Mazury, Poland
MP: +48 506 078 566, e-mail address: a.walasek@interia.pl, website: www.andrzejwalasek.pl
The Member of ZPAP Olsztyn, Awarded with The Badge of Merit to Culture, 1995

Education: Master of Arts
• Academy of Fine Arts, Warsaw, 2016 (Postgraduate studies: Towns and Cities)
• The University of Warmia and Mazury, Olsztyn, 2002 (Master’s degree: Art. Education)
• Academy of Fine Arts, Gdańsk (Bachelor’s degree: Art Education)

Career
• Art teacher (lower secondary school, Działdowo)
• Design and plastic arts sevices

Artistic creativity
• Oil painting, drawing and art of sculpting

Artistic activity
• Art Instructor (Youth Centre, Działdowo, 1987–1989)
• Member of Artists Association (Ciechanów)
• Co-founder of MŁYN workshops (Działdowo)
• Participation in about 100 plein air paintings
• Drawings and pictures (local magazines, poetry books) 
• Graphic designs

Art and Culture Trips
• France, Paris (1988, 2000, 2007, 2008, 2011)
• Italy, Rome (1990, 1998, 2002, 2003, 2012, 2015)
• Spain (1995, 2001, 2014)
• Greece (1996, 2005)
• Germany (Haldensleben 1997), Berlin (2004, 2007, 2008)
• Sicily (1998, 2002)
• Portugal (2001)
• Prague – Vienna – Budapest (2007, 2011)
• Ukraine (2001, 2008)

JAN ANDRZEJ WALASEK
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Urodzony w Mławie 15.10.1951 r.
Adres: 13-200 Działdowo, ul. Broniewskiego 2, woj. Warmińsko-Mazurskie, Polska
tel. +48 506 078 566, e-mail: a.walasek@interia.pl, www.andrzejwalasek.pl
Członek ZPAP Oddz. Olsztyn

Wykształcenie: magister sztuki
• Akademia Sztuk Pięknych, Warszawie, 2016 (Studia podyplomowe, specjalność: Miasta i Metropolie)
• Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn, 2002 (Tytuł naukowy: mgr sztuki,  

specjalność: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – ukończone z wyróżnieniem)
• Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk, 2000 (Specjalność: Wychowanie plastyczne – ukończone z wyróżnieniem)

Praca zawodowa
• Nauczyciel plastyki w Gimnazjum nr 2 w Działdowie
• Projektant budowlany i plastyczny

Twórczość artystyczna
• Malarstwo – głównie technika olejna oraz rysunek i rzeźba w kamieniu.

Działalność plastyczna
•  Instruktor plastyki w MDK Działdowo 1987–1989
•  Przynależność i udział we władzach Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie
•  Współzałożyciel Pracowni Malarstwa MŁYN w Działdowie
•  Udział w ok. 100 plenerach malarskich
•  Wykonywanie projektów graficznych, rysunków oraz ilustracji dla Tygodnika Ciechanowskiego, Gazety Mławskiej i wielu tomików poetyckich.

Wyjazdy artystyczne
•  Francja, Paryż 1988, 2000, 2007, 2008, 2011
•  Włochy/Rzym 1990, 1998, 2002, 2003, 2012, 2015
•  Hiszpania 1995, 2001, 2014
• Grecja 1996, 2005
• Haldensleben 1997, Drezno 1998, Berlin 2004, 2007, 2008
• Sycylia 1998, 2002
• Portugalia 2001
• Praga – Wiedeń – Budapeszt 2007, 2011
• Ukraina 2001, 2008

JAN ANDRZEJ WALASEK
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As far as I can remember, pictures, drawings and an illustrations 
have attracted my attention. The first paintings I saw were the amateur 
works of art by Józef Kakowski, who was a teacher and would live near 
my parents. It must have been a kind of an internal impulse that made 
me sketch and draw in order to describe everything I was surrounded by. 
Even now I can remember the excitement of childish painting, the smell 
of crayons, my first drawing pad as well as the failures and successes 
I was exposed to at the very beginning of my career.

I am positive that the situations I have encountered so far, the people 
I have met as well as my background must have had a profound impact t 
on my artistic development.

Since I was brought up in a small town, I found it difficult to com-
mune with art. Nevertheless, I was lucky to meet people who did sup-
port me in many ways. Though, the man who was outstandingly helpful 
was Henryk Sławuta – my primary school art teacher. If it hadn’t been 
for his classes, I wouldn’t be myself now.

After Ciechanowskie Province was created, the employees of the 
Provincial Cultural Centre in Ciechanów – Ewa Szfonder and Hanna 
Długoszewska – found me and suggested the cooperation and mem-
bership in the Club of Creative Work. I should like to add that thanks 
to their support I took part in my first plein air painting workshops and 
could join valuable exhibitions and competitions.

In addition, I have worked for a number of art and cultural organi-
zations in Ciechanów, Działdowo and Mlawa. I always wanted my work 
to be creative, and that’s why I would paint mostly in my spare time. 
However, when my life situation stabilized, I took painting more seriously 
and fully devoted to it. In 1985 I met Wojtek Cieśniewski, who then 
studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Ever since, the passion 
for art and the need to create has made us very close to each other.

ABOUT ME
In 1996 we created a Painting Studio in Działdowo with the help of 

Marian Janicki, the mayor of the town. At the same time I started study-
ing Art Education at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. I successfully 
completed an academic painting course and graduated with distinction 
from the University of Warmia and Mazury.

I have been running the painting studio, called MŁYN II, in the attic 
of the building located at 7, Grunwald Street since 2010. I feel obliged 
to admit that the place was granted to me by Bronisław Mazurkiewicz 
the mayor of Działdowo town.

The painting studio, MŁYN II, has become the place famous for ar-
tistic performances, exhibitions and meetings. My artistic development 
and my achievements in the field of art have their roots in numerous 
trips organized by Wojciech Cieśniewski and Leonard Sobieraj. Thanks 
to those trips I had the opportunity to see the best works of art exhibited 
in the greatest European art galleries.

In 2016 I completed post-graduate studies at the Academy of Fine 
Arts in Warsaw in order to learn how a town functions in terms of its 
cultural approach.

So far I have had to make many decisions. Luckily, I have nev-
er been forced to take fateful decisions, neither have I ever tried 
to trample over people to make my dreams come true. I think that 
it is partly because of my astrological sign, which is Libra. And I am 
aware of the fact that I could have gained much more in my life, 
however, feeling safe and secure has always been important in 
my life.

The reality is that, contrary to what people may think, I remain con-
tent with being able to pursue my artistic passions. I do not feel under 
pressure to achieve commercial success, and that’s why I can create 
the art I want to.

Jan Andrzej Walasek
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Odkąd pamiętam obraz, ilustracja, rysunek zawsze przyciągały moją 
uwagę. Pierwsze obrazy, które zobaczyłem, to amatorskie prace pana 
Józefa Kakowskiego, który był nauczycielem w pobliskiej szkole, a zara-
zem sąsiadem moich rodziców. To i jakiś wewnętrzny impuls sprawiły, 
że podejmowałem rysunkowe próby zobrazowania otaczającej mnie 
rzeczywistości. Do teraz pamiętam emocje związane z dziecinnym ma-
lowaniem: zapach kredek, blok rysunkowy, jak również porażki i sukcesy 
związane z początkami mojej pasji.

Jestem przekonany, że sytuacje, w jakich się znalazłem, kontakty i śro-
dowisko, miały wpływ na mój rozwój artystyczny. W związku z tym, że wy-
chowywałem się w prowincjonalnym środowisku, miałem utrudniony 
kontakt ze sztuką. Mimo to trafiłem na ludzi, którzy mnie wspierali. Do nich 
należą: Henryk Sławuta – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 
3, który sposobem prowadzenia zajęć pobudził mnie do działań pla-
stycznych, Barbara Wieczorek – dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie, która mi pomagała i wspierała oraz Ewa Szfonder i Hanna 
Długoszowska z Wojewódzkiego Domu Kultury w Ciechanowie, które 
zaproponowały mi współpracę i członkostwo w Klubie Pracy Twórczej.

Trzeba nadmienić, że  dzięki działalności i  wsparciu przez WDK 
w Ciechanowie, uczestniczyłem w pierwszych plenerach, brałem udział 
w wystawach i konkursach. Działałem w organizacjach kulturalnych i twór-
czych w Ciechanowie, Działdowie i Mławie. Pracę zawodową dzieliłem 
z pracą twórczą, a właściwie malowałem w wolnych chwilach. Z czasem, 
gdy moja sytuacja życiowa stabilizowała się, zacząłem więcej malować.

W 1985 r. poznałem Wojtka Cieśniewskiego, wtedy rozpoczynał stu-
dia malarskie na warszawskiej ASP. Od tej pory pasja do sztuki i potrze-
ba tworzenia połączyły nas. Od 1996 r. stworzyliśmy własną Pracownię 
Malarstwa MŁYN w Działdowie, w użyczonym nam przez ówczesnego 
Burmistrza Miasta Mariana Janickiego budynku starego młyna przy 
ul. Wolności 2a. W tym okresie podjąłem studia na Wydziale Edukacji 
Artystycznej ASP w  Gdańsku. Dyplom z  malarstwa i  tytuł magistra 

sztuki uzyskałem z wyróżnieniem na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie. 
Mój przyjaciel na stałe zamieszkał w Warszawie, gdyż tam związał się 
z Wydziałem Malarstwa ASP. Od tej pory pracownię, już w nowym miejscu, 
tj. na poddaszu budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 7, przyznanym mi przez 
Burmistrza Miasta Bronisława Mazurkiewicza, prowadzę samodzielnie. 
Pracownia MŁYN II jest miejscem działań artystycznych, wystaw i spotkań.

Na  mój rozwój artystyczny miał duży wpływ kontakt ze  sztuką, 
podczas podróży artystycznych z ASP organizowanym przez Wojciecha 
Cieśniewskiego i podróżom z WDK w Ciechanowie, organizowanym 
przez ówczesnego dyrektora Leonarda Sobieraja. Dzięki tym wyjazdom 
poznałem twórczość wielkich mistrzów w głównych europejskich ga-
leriach sztuki. W  2016  r. ukończyłem studia podyplomowe Miasta 
i Metropolie na ASP w Warszawie, gdyż chciałem poznać właściwe funk-
cjonowanie miasta ze szczególnym uwzględnieniem kultury.

Analizując swoje życie musiałem jak wszyscy podejmować decyzje. 
Niestety, a może dobrze, że nie dokonywałem zdecydowanych wybo-
rów w jednym kierunku. Może to jest przypisane zodiakalnej wadze, 
ale dążyłem do celu, nie niszcząc uwarunkowań, w których przyszło 
mi żyć. Może przez to mniej zyskałem, ale jednocześnie zachowałem 
bezpieczeństwo i stabilizację. Często myślę o zmianach, snuję wizje 
zmian dotyczących mojego życia rodzinnego, zawodowego i twórcze-
go. Rzeczywistość jest taka, że wbrew pozorom mam optymalne, choć 
nie idealne warunki do realizowania moich pasji twórczych.

A  jaka jest moja twórczość? Również oparta na kompromisach. 
Podstawowym kompromisem jest dzielenie czasu na pracę zawodową 
i pracę twórczością, czyli zmaganie się na dwóch biegunach. Czy jestem 
w pełni artystą, skoro nie opowiedziałem się jednoznacznie po stronie 
sztuki? Uważam, że tak też można, gdyż w tym przypadku nie muszę 
schlebiać i zaspakajać gustu ewentualnego odbiorcy. Nie zmagam się 
z obciążeniem psychicznym z tego powodu, że moje prace rzadko znaj-
dują odbiorców, natomiast mam pełną swobodę twórczego działania.

Jan Andrzej Walasek

O MNIE
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Andrzeja Walaska poznałem w 1985 roku, w Działdowie. Kiedy idąc z blejtramem i farbami w plener zaszedłem do firmy, której był właścicielem, 
wypełniając swoje poczucie obowiązku wobec rodziny i opinii społecznej. Na widok mojego wyposażenia malarskiego przerwał pracę i oddając się 
krainie szczęśliwości zaczął snuć artystyczne wizje.

Nasza przyjaźń przez lata przechodziła wzloty i ciężkie próby. Zmieniał się krąg naszych przyjaciół, a nas ciągle łączyła wspólna pasja. Były wyjaz-
dy do muzeów i galerii sztuki w Europie. Przez wiele lat łączyła nas również wspólna pracownia MŁYN w Działdowie, w której w latach 1996–2005 
malowaliśmy, gościliśmy wielu malarzy, organizowaliśmy wiele cieszących się uznaniem publiczności wystaw.
Andrzej Walasek ma wyraźną osobowość. Jego ciągła walka wewnętrzna dotyczy dylematów etycznych w postrzeganej przez niego rzeczywisto-
ści. Jego obrazy są rezultatem ciągłych prób wyrażania teraźniejszości oraz niezgody na mankamenty, które jego wyobrażeniu nie odpowiadają.
Andrzej maluje z natury i wyobraźni. Ostatnio sceny wyimaginowane i inspirowane grecką mitologią oraz malarstwem historycznym. W mojej 
ocenie podejmuje ciągle aktualne problemy życia człowieka, które niejednokrotnie bywały problemami społecznymi. W operowaniu znakami 
plastycznymi oscyluje miedzy abstrakcją a malarstwem figuratywnym.

I met Andrzej Walasek in 1985 in Działdowo when walking with my stretcher to do some open air painting, I visited his workshop. I knew that 
he ran it in order to fulfil his sense of duty to his family and public opinion. Having seen me, Andrzej stopped working to talk with me, and I got 
the impression that he must have been over the moon while he was outlining his artistic visions.

As life goes on, our friendship has had its ups and downs. Despite the fact that many things have changed, we still shared the same passion, 
one of which is painting.

Over the years we have visited numerous museums and art galleries in Europe. In addition, I had the pleasure to work with Andrzej in his Młyn 
workshop between 1996 and 2005 – we were lucky to be able to host numerous artists and organized many highly-acclaimed public exhibitions.
I must say that Andrzej Walasek has a distinct personality. His mental struggles primarily revolve around ethical dilemmas and appear to arise from 
the way he sees the world. As a result, his latest paintings express the reality as well as some kind of discord on the shortcomings that do not match 
his visions. Andrzej paints from both nature and imagination. His latest works of art are inspired by Greek mythology and historical paintings. As far 
as I am concerned, I’d like to highlight that Andrzej still finds problems of human life, which often become social problems, important. His painting 
oscillates between abstraction and figurative painting.

Wojciech Cieśniewski
Profesor Zwyczajny na Wydziale Malarstwa Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Professor at the Faculty of painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw





ABSTRAKCJA
ABSTRACT ART

W połowie lat 90-tych XX w. podjąłem pierwsze próby malarstwa abstrakcyjnego. Początkowo były to rysunki, w których poszukiwałem form, 
znaków i układów kompozycyjnych. Z czasem uznałem, że praca nad abstrakcją jest istotą tworzenia, w której proces malarski opiera się na ciągłych 
poszukiwaniach, które zmierzają ku czemuś nieokreślonemu. Często są to działania intuicyjne i emocjonalne, ale oparte na konstrukcji, wynikającej 
z analizy, zmierzającej do uzyskania równowagi i harmonii obrazu.

Chcę by te obrazy miały moc i siłę działania, dlatego stosuję ekspresyjne formy, zróżnicowane faktury i mocne kolory w kontrastowych 
zestawieniach.

Obraz abstrakcyjny jest jak poezja. Nie mówi wprost, jest wieloznaczny, wymaga wyobraźni i wrażliwości. Malowanie takiego obrazu jest wej-
ściem w nieznane, a tworzenie to ciągłe próby osiągnięcia satysfakcji.

In the mid 90’s of the 20th century I made numerous attempts to turn to abstract painting. I started with the drawings, in which I was looking 
for forms, characters, and composite systems. However, I soon realised that focusing on abstraction is the essence of my creation, where the process 
of painting is based on the continuous search leading to something unnamed. I would say that such actions tend to be  intuitive and emotional, 
but undoubtedly they are based on the structure coming from the analysis in order to achieve balance and harmony of the painting. 

I want my paintings to present power and potency, and that is why I use expressive forms, patterns and strong colours in the contrasting 
compositions. 

An abstract painting is like poetry. It does not present any art in a direct way; on the contrary, it is polysemous, which requires imagination and 
sensitivity. Painting such a picture is like the entrance into the unknown, and creating appears to be a continuous attempt so as to find fulfilment 
at some point.
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�  Abstrakcja  
100x120
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�  Abstrakcja 100x120 
(wł. P. Adrowski) 
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Abstrakcja �
80x60
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Abstrakcja �
90x65



Abstrakcja �
90x120

�  Abstrakcja  
90x65







Abstrakcja �
120x90

(wł. P. Kozmiński)

�  Abstrakcja  
70x90



22

Abstrakcja �
90x65
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Abstrakcja �
90x65





�  Abstrakcja  
90x120

Abstrakcja �
90x65
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Abstrakcja �
100x80
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Abstrakcja �
100x70 

(wł. T. Dudaniec)



Abstrakcja �
90x120

�  Abstrakcja  
70x50
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Abstrakcja �
120x90  

(wł. P. Adrowski)
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Abstrakcja �
100x80





Abstrakcja �
120x90

�  Abstrakcja  
90x120  
(wł. K. i K. Żórańscy)





AKT
NUDE

Sporadycznie podejmowany, aczkolwiek bardzo istotny temat w malarstwie, także moim. Ciało kobiety i pewna intymność sytuacji wywołują 
pozytywne emocje.

Istotą jest znalezienie niebanalnej pozy w zaaranżowanym otoczeniu i dobranym oświetleniu.
Moje akty nie są anatomiczną analizą postaci, ale interpretacją malarską obserwowanej sytuacji. Obraz jest kompozycją, w której ciało jest 

najważniejsze, ale pozostaje ono w relacji z otoczeniem składającym się z form o innej budowie i strukturze.

Occasionally undertaken, albeit a very important theme in my painting. A woman’s body and a kind of certain intimacy are likely to cause 
positive emotions. 

The essence is to find a non-trivial pose in and arranged and carefully selected light. 
My works of art showing a female nude are not meant to be an anatomical analysis of the body, but they are the artistic interpretation of 

the situation. As I see it, a nude painting should be a composition where the body is the most important thing. Nevertheless, it is in a part of the 
structure referring to a different design and construction.



�  Siedząca  
55x46
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Stojąca �
70x50
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Akt na pianinie �
90x60
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Akt we wnętrzu �
80x60
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Akt w oknie �
90x70



Akt na czerwonym �
65x54





Akt przy piecu II �
70x50

�  Akt we wnętrzu  
60x90
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�  Akt w świetle  
60x4

Leżąca �
50x70
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ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE

Architektura składa się z form przestrzennych, stworzonych przez człowieka. Układy architektoniczne ze swoją różnorodnością inspirują mnie 
twórczo, co pozostaje w związku z moim zawodowym przygotowaniem. Atrakcyjnym tematem obrazu może być zarówno katedra gotycka, pałac 
barokowy czy gołębnik. Malarstwo architektoniczne wymaga dyscypliny, związanej z umiejętnością stosowania perspektywy, uchwycenia zmie-
niającego się kierunku światła. 

Wykadrowanie fragmentu architektury o ukrytym pięknie, które można odkryć i wyeksponować w obrazie, jest dla mnie przygodą.

Architecture consists of spatial forms created by an artist. Architectural systems with their diversity are the source of my creativity, and I am 
positive that they affect my professional background as well. That is how a Gothic Cathedral, a baroque palace or a pigeon-hawk can be attractive 
subjects of my paintings. Architectural painting requires much discipline related to the use of proper perspective and being able to capture the 
changing light direction. 

For me, the real challenge is the architecture of a hidden beauty that you can discover and present in the painting.



48

�  Działdowo 
90x90



49

Działdowo �
60x45





Działdowo �
100x70 

(wł. Heinz-Glas)

�  Działdowo  
45x60 
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�  Grodzisk Wlkp. 
50x70



53

�  Ostróg  
50x70
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�  Myślęta 
60x80
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Podwórko �
70x50





Widok z Młyna �
130x100

�  Gołębnik  
50x65
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�  Motyw architektoniczny  
50x65
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Działdowo �
65x50





PEJZAŻ
LANDSCAPE

Wyjście w plener i malowanie z natury to początki mojej twórczości. Wspominam czas plenerów, wyjazdów za miasto i radości z malowania. 
Z czasem pejzaż stał się źródłem analizy układów przestrzennych i malarskiej interpretacji natury. Często robię szkice malarskie zainspirowane 
naturą, a w pracowni skupiam się nad samym obrazem i chcę nadać mu nowe życie. 

W ten sposób nie jestem już niewolnikiem natury, ale natura jest punktem wyjścia do konstruowania układów form i znaków. Wyzwaniem jest 
poszukiwanie znaków plastycznych odpowiadających realnym obiektom.

Plein air painting was the very beginning of art. I still recall the time spent outdoor, the trips out of town, and the joy of painting. Over the 
time, painting landscapes has become a source of spatial systems analysis and pictorial interpretation of nature for me. I habitually make painting 
sketches inspired by nature, and in my workshop I try to focus on painting in order to give it a new life. 

As a result, I am no longer fully devoted to nature, but nature becomes the starting point to construct systems, forms and signs. The challenge 
is to search for artistic characters corresponding to real objects.





Pejzaż odrealniony �
100x80 

(wł. M. Czerwińska)

�  Pejzaż za miastem  
68x90
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�  Nowogródek  
50x60
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�  Burkat  
50x60





�  Burkat  
50x60

Gołaszewo �
Agrofarma  

70x60
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�  Motyw z Brzostkowiska  
50x65
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�  Pejzaż odrealniony  
73x92





�  Dąbrówno  
60x90

Z Gołaszewa �
65x50



�  Pejzaż  
60x46

Pejzaż odrealniony �
70x90
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�  Grzybiny  
60x80
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�  Pejzaż mazurski  
60x80





�  Widok z Młyna 
60x90

Pejzaż �
125x100





MARTWA NATURA
STILL LIFE

Odnoszę nieodparte wrażenie, że martwa natura (przedmioty nas otaczające) są punktem wyjścia w twórczości plastycznej. Możemy z nich 
kreować dowolne układy kompozycyjne, co jest wstępem przed samym procesem malarskim. Początkowo chce się pokazać realność obserwowanej 
sytuacji, jednak z czasem istotą staje się tworzenie nowej, innej rzeczywistości, oderwanej od obserwowanej. A jeśli oderwanej to skłaniającej się 
ku abstrakcji.

Mimo różnego podejścia do tematu martwej natury zawsze ważna jest konstrukcja obrazu, na którą składają się różne formy w zaplanowanym 
rozmieszczeniu i zastosowaniu innych środków wyrazu plastycznego jak światło, kolor i kontrast.

I hold the view that a painting of inanimate objects, called still life, is a starting point in artistic creation. Those ‘intimate objects’ allow creating 
various composite systems, which is the beginning of the painting process. The initial aim is to show how reality the observed situation is. However, 
after some time the most important aspect is to create another reality that is far from the observed one, and becoming abstract. 

Despite the different approaches to the subject of still life, the design of the painting plays the main role. Such a picture consists of a variety 
of light, colour and contrast.



Martwa natura �
55x68

�  Martwa natura  
65x50
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�  Martwa natura 
68x56
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�  Martwa natura 
50x50



Martwa natura �
55x69

�  Martwa natura  
61x50







Martwa natura �
57x47

�  Martwa natura  
50x70 
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Martwa natura �
60x50
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Martwa natura �
72x54





Martwa natura �
90x70

�  Martwa natura  
60x80 



Martwa natura �
70x90

�  Martwa natura  
80x60
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Martwa natura �
70x50
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Martwa natura �
80x60



Martwa natura �
60x70

�  Martwa natura  
80x60







INSPIRACJE I PODRÓŻE
INSPIRATIONS AND TRAVELS

Współczesna sztuka ma korzenie w odrobku artystycznym dawnych mistrzów, a ich dzieła są punktem wyjścia w mojej twórczości. Poznając 
zabytki, galerie sztuki i muzea nabieram pokory i podziwiam dzieła tam zgromadzone. Zdaję sobie sprawę, gdzie znajduję się na swojej drodze 
artystycznej. Z drugiej strony wiele tematów podejmowanych dawniej i dziś jest aktualnych pod względem przekazu, a także jako forma estetyczna. 
Dlatego podejmuję tematy, które są uniwersalne. Zdarza się, że polemizuję z wielkimi mistrzami poprzez własną interpretację ich dzieł.

Jestem przekonany, że podróż artystyczna jest najlepszą formą poznania sztuki i indywidualnego rozwoju twórczego. I tak oprócz poznawania 
twórczości wielkich mistrzów, w trakcie odbywanych podróży bywałem w miejscach, które inspirowały mnie do wykonania kilku cyklów tematycz-
nych jak: Etna, Bilbao, Sagrada Familia, Klasztory Meteory, motywy rzymskie. W trakcie podróży nie rozstaję się ze szkicownikiem. Powstające rysunki 
wykonywane pospiesznie, szkicowo, z myślą o wykorzystaniu do dalszej pracy, są jednocześnie dokumentacją miejsc, w których się znalazłem.

Contemporary art has its roots in the artistic output presented by old masters, whose works of art can be regarded as the inspiration for 
my work. By visiting galleries and art museums, I take the sort of humble approach when admiring the works of art collected there. And the result 
is that I am aware of my artistic achievements. On the other hand, many of the topics taken so far are still appealing in terms of communication 
and aesthetic form. That is why my art revolves around universal themes. At the same time I do my best to sometimes take issue with the greatest 
artists through my own interpretations of their works.

I am convinced that sightseeing is the best form of learning about art and stimulates personal development. To be more precise, While trav-
elling I could not only find out about the works of great painters and architects, but I got some inspiration to do a few thematic cycles referring 
to: Etna, Bilbao, Sagrada Familia, Meteora monasteries and the Roman art. During my trips I always carry my sketchbook so that I can keep track 
of the places I have visited.
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Judyta �
90x65
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Ofiara Izaaka �
100x70



Ofiara Izaaka �
55x70

�  Krzyżowanie 
Św. Piotra  
65x50 
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Pieta �
90x70
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Pieta Rondanini �
100x70
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Zuzanna i Starcy �
120x90
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Trójca Święta �
135x100
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Św. Magdalena �
w Rzymie

70x50
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Zaśnięcie Marii �
na Trastewere

90x60
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�  Orvieto, Włochy  
100x120
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Toledo �
90x70





Bilbao �
130x100

�  Bilbao  
60x80 
(wł. B. i P. Tabaczka) 



Etna �
90x130

�  Etna  
90x70
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�  Etna I  
60x60
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Grecja �
80x60





Grecja �
90x61

�  Erice, Włochy  
100x120





Rzym �
70x50

�  Cefalu, Sycylia  
70x90
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Sagrada Família �
Barcelona

90x60



123

Sagrada Família �
Barcelona

130x100



Toledo �
130x100

�  Toledo  
60x45







CYKLE
CYCLES

Sukcesem można nazwać okoliczności, w których odnajduję pomysł na namalowanie wielu obrazów na określony temat. Cykl tematyczny 
pozwala skupić się i stworzyć spójną opowieść na wybrany temat. W dotychczasowej twórczości stworzyłem trzy cykle:
• Młyn i Krzyż, na podstawie filmu Lecha Majewskiego o tym tytule.
• Mity greckie, to wyobrażenia malarskie inspirowane mitologią grecką.
• Porwanie, cykl nawiązujący do mitologii, temat podejmowany przez wielu artystów – problem zniewolenia, przemocy, zawarty jest w obrazach 

symbolicznie.

I must say that it makes me feel successful when I come up with an idea for creating a couple of topic-related paintings. Such paintings give 
the chance to create a coherent story. As far as my artistic practice is concerned, I would like to list the following three:
• The mill and the cross, based on the movie by Lech Majewski.
• The Greek myths, painting motifs inspired by the Greek mythology.
• The Kidnapping, the series referring to the problem of slavery and violence presented in a symbolic way.
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Mity greckie �
– Merkury

65x50
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�  Mity greckie – Kronos i Urynos  
50x65
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�  Młyn i krzyż  
65x90
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�  Młyn i krzyż  
90x120
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Porwanie �
65x50
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Porwanie �
100x70
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Pogranicze �
80x60
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Pogranicze �
90x70





TEMATY RÓŻNE
VARIOUS TOPICS

W tym dziale pokazuję prace o zróżnicowanej tematyce. Oczywistym jest, że życie nas doświadcza, obdarza wielobarwnością doznań i emocji, 
w tym wzniosłych zachwytów, elementów zaskoczenia, a także tęsknoty za czymś i nierzadko goryczy. W związku z tym mam potrzebę, by się 
do nich odnieść w formie wypowiedzi malarskiej.

W swoich obrazach podejmuję wątki z dziedziny historii, życia społecznego, polityki, religii, filozofii. Do wielu zagadnień mam emocjonalny 
stosunek i dlatego chcę to wyrazić w swoich pracach.

In the series called ‘Various topics’ I show my works of art on different topics. Life brings different experiences – we are often surprised or shocked 
by the news. Consequently, I need to react to all those things in an artistic way. 

My paintings are full of historical, social, political and even religious motifs. I have an emotional attitude to my art and I feel the need express 
my emotions through my paintings.
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�  Tu był obóz  
70x100
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Ruina �
90x70
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Śmierć geologa �
80x60
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Pogrzeb babci �
90x70
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�  Wieszająca pranie  
60x80  
(wł. Paweł Cieśliński)
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Wyroki �
100x70



Katastrofa �
70x100

�  Relatywizm  
historyczny  
125x70







NA PAPIERZE
ON PAPER

Wychodząc z założenia, że rysunek jest podstawową formą wypowiedzi plastycznej, staram się go nie zaniedbywać. Wykonuję rysunki i szkice 
ołówkiem, piórkiem, tuszem lawowanym, akwarelą i gwaszą. Prezentuję prace zawarte w czterech grupach tematycznych: abstrakcja, pejzaż 
i architektura, martwa natura i kompozycja oraz akt.

In my opinion, drawing is the basic form of artistic expression, so never try to neglect it. I make drawings and sketches using pencils, pens, 
ink, watercolours and gouaches. I have a selection of works in four groups: abstract, landscape and architecture, still life and composition as well 
as nude body.
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PRÓBY RZEŹBIARSKIE
SCULPTURAL ATTEMPT

Wykonywanie napisów i elementów dekoracyjnych w granicie, którymi się zajmowałem zbliżyły mnie do kamienia. Także przyjaźń z rzeźbiarzem 
ś.p. Jankiem Stępkowskim, który imponował mi swoim talentem spowodowała, że podjąłem próby rzeźby w kamieniu. Kamień pociąga mnie 
i dlatego sporadycznie wykonuję rzeźby pomnikowe, nagrobkowe i małe formy rzeźbiarskie.

Making inscriptions and decorative elements brought me on to sculpturing. In addition, the friendship with Janek Stępkowskim had an impact 
on mastering my sculpting skills. Working with stones appeal to me, so I occasionally try gravestone carving as well as small sculptural forms.
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�  Królowi Władysławowi Jagielle w Działdowie
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Pomnik �
grunwaldzki
w Uzdowie
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Młynarz �
w Strzegowie
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�  Orzeł na pomniku w Olsztynie
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Renowacja rzeźby �
w Turzy Wielkiej
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W Brzostkowisku �
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�  Janowi Pawłowi II w Działdowie, wg projektu
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�  Projekty pomnika „Janowi Pawłowi II”





WYDARZENIA
EVENTS

PRACOWNIE

PODRÓŻE

WYSTAWY

PLENERY

SPOTKANIA

DZIAŁANIA
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�  Pracownia malarstwa MŁYN, ul. Wolności 2A, Działdowo

PRACOWNIE
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�  Pracownia malarstwa MŁYN, ul. Wolności 2A

PRACOWNIE
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�  Pracownia malarstwa MŁYN II (poddasze), ul. Grunwaldzka 7

PRACOWNIE
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�  Pracownia malarstwa MŁYN II, ul. Grunwaldzka 7

PRACOWNIE
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�  W drodze do Hiszpanii (1995) �  Cefalu – Sycylia (2008)

�  Rzym, przed Galerią Borghese (2002) �  Francja – Prowansja (2007)

PODRÓŻE
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�  Berlin (2004)

�  Rzym (2012)

PODRÓŻE

�  Rzym (2012)
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�  BWA, Ciechanów (1995) �  Wystawa CKiS, Ciechanów (1998)

�  Wystawa ZPAP, Olsztyn (2006) �  Muzeum Kopernika, Frombork (2013)

WYSTAWY
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�  Muzeum Mazowieckie w Płocku (Spichlerz, 2012) �  Ekspozycja na AFF (2015)

�  Młyn II (2016) �  Wystawa „Porwanie” w Lidzbarku Welskim (2017)

WYSTAWY
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�  Spotkanie pamięci Janka Stępkowskiego w Strzegowie (2016)

�  W Ciechanowie (2014) �  W Pracowni prof. Ziemskiego, ASP w Warszawie

SPOTKANIA
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�  Czarny Piec (2014) �  Wisełka (2017)

�  Brzostkowisko (2018)

PLENERY
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PLENERY

�  Plener w Chmielnie (2015)

�  Plener Urzędu Gminy Działdowo (2017)
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DZIAŁANIA

�  Św. Hieronim (2018)

�  Lekcja anatomii (2016)





OSIĄGNIĘCIA
ACHIEVEMENTS





NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (2011).

• Nagroda Wojewody Ciechanowskiego (1998).

• Nagroda Miasta Działdowo „Katarzynka 98”.

• I nagroda w ogólnopolskim konkursie „Mój pejzaż”  
(Ciechanów, 1997).

• Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1995).

• Odznaka za zasługi dla Województwa Ciechanowskiego (1988).

• Nagroda Wojewody Ciechanowskiego (1987).

• III nagroda w konkursie „Zabytki Warmii i Mazur” (Olsztyn, 1986).

AWARDS AND DISTINCTIONS

• Gloria Artis 2011.

• The Prize presented by the Ciechanowskie Province 
Governor (1998).

• The Prize in the competition ‘Katarzynka 98’, Działdowo.

• The 1st Prize in the national competition ‘My landscape’, 
(Ciechanów, 1997).

• The Badge of Merit to Culture (1995).

• The award presented by the Ciechanowskie Province Governor 
(1988).

• The Badge of Merit to the Ciechanowskie Province (1988).

• The 3rd Prize in the competition ‘Monuments of the Warmia 
and Mazury region’ (1986).
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INDIVIDUAL EXHIBITIONS

• Ciechanów Community Centre (1982, 2000).

• Museum of the Zawkrze Region in Mława (1984, 1990).

• Działdowo Community Centre (1984).

• Teachers’ Centre (1987). 

• Roye (France, 1989).

• BWA (Ciechanów, 1995).

• Educational and Cultural Centre in Olsztyn (2003).

• Lower Secondary School number 2 in Działdowo (2003).

• Permanent Exhibition in Młyn (2003–2006).

• Ostróda Castle (2005).

• Działdowo Castle (2007).

• ZPAP Art Gallery in Olsztyn (2008).

• Dzialdowo Młyn II (2010/2011).

• Mazovian Museum in Płock, (Spichlerz, 2012).

• Copernicus museum in Frombork (2013).

• Cultural Centre in Ciechanów (2014).

• Nidzica Castle (2017).

• Municipal Cultural Centre in Płośnica (2017).

• Młyn II (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

GROUP EXHIBITIONS

• RSTK National Exhibition of Art in Poznań (1988).

• RSTK National Exhibition of Art in El Gallery (Elblag, 1988).

• Second National Art Meeting (Stargard Szczec., 1988). 
Winter Meeting BWA (1996).

• PRO ARTE PAX Gallery in Elbląg (1998).

• Artus Court (Gdańsk, 1998).

• Voila la Pologne – Luxembourg (Freyr, 2001).

• Gołotczyzna (2003).

• ELEKTOR Gallery in Cultural Centre (Warsaw, 2003).

• Minicipal Cultural Centre (Jedwabno, 2003).

• Zwierzno (2005). 

• Gołymin (2005). 

• Działdowo Castle (2005).

• CKU Działdowo (2002, 2003, 2004, 2005).

• Zimna Woda (2006).

• Ostrog (Ukraine, 2008).

• Cultural Centre in Ciechanów (1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 
2008, 2009).

• Waren (Germany, 2010).

• Suwałki (2010).

• Grodzisk Wielkopolski (2010).

• Szczytno (2017).

• MŁYN Painting Studio in Działdowo (since 1997).

• plein air exhibitions.



191

WYSTAWY INDYWIDUALNE

• WDK Ciechanów (1982, 2000).

• Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie (1984, 1990).

• MDK w Działdowie (1984).

• Dom Nauczyciela w Działdowie (1987).

• Roye (Francja, 1989)

• BWA (Ciechanów, 1995).

• Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (2003).

• Gimnazjum nr 2 w Działdowie (2003).

• Wystawy w Młynie (2003–2006).

• Zamek w Ostródzie (2005).

• Zamek w Działdowie (2007).

• Galeria ZPAP w Olsztynie (2008).

• Działdowo Młyn II (2010/2011).

• Muzeum Mazowieckie w Płocku (Spichlerz, 2012).

• Muzeum Kopernika we Fromborku (2013).

• Centrum Kultury w Ciechanowie (2014).

• Zamek w Nidzicy (2017).

• GOK w Płośnicy (2017).

• Działdowska Agencja Rozwoju (2017).

• Młyn II (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

• MGOK w Lidzbarku (2017).

WYSTAWY ZBIOROWE

• Ogólnopolska wystawa twórców RSTK (Poznań, 1988).

• Ogólnopolska wystawa twórców RSTK (Galeria El w Elblągu, 1988).

• II Ogólnopolskie Spotkania Plastyczne (Stargard Szczeciński, 1988).

• Salon Zimowy BWA (1996).

• Galeria PRO ARTE PAX (Elblągu, 1998).

• Dwór Artusa (Gdańsk, 1998).

• Voila la Pologne Luksemburg (Freyr, 2001).

• Gołotczyzna (2003).

• MCK Galeria ELEKTOR (Warszawa, 2003).

• GOK (Jedwabno, 2003).

• Zwierzno (2005).

• Gołymin (2005).

• Działdowo zamek (2005).

• CKU Działdowo (2002, 2003, 2004, 2005).

• Zimna Woda (2006).

• Ostróg (Ukraina, 2008).

• Centrum Kultury w Ciechanowie (1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 
2008, 2009).

• Waren (Niemcy, 2010).

• Suwałki (2010).

• Grodzisk Wielkopolski (2010).

• Szczytno (2017).

• Pracownia Malarstwa MŁYN w Działdowie (cyklicznie od 1997).

• oraz ok. 50 wystaw poplenerowych i powyjazdowych.




