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                                             Malowanie  świata  w  GOK 
 

Od  siebie … 
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opiekunka  warsztatów 
 

Sztuka nie powinna pozostawać w izolacji 
w murach, galeriach i dotyczyć tylko wybra-
nych ludzi. W świecie zdominowanym przez 
technikę nabiera ona szczególnej wartości, 
gdyż towarzyszy jej radość twórcza. Ludzie ry-
sują i malują od niepamiętnych czasów, i mimo 
rozwoju fotografii, w dalszym ciągu sztuka ma 
znaczenie ponadczasowe. Wielu ludzi nie roz-
wija swego wrodzonego pociągu do rysowania 
czy malowania, bo są przekonani o braku zdol-
ności, a to nie jest prawdą. Trzeba wierzyć w 
siebie. Nauczyć się patrzeć kolorami. Malować 
to „rozmawiać” z barwą, światłem, cieniem, 
linią, formą. Malarstwo olejne jest techniką da-
jącą wiele możliwości, wymaga jednak czasu, 
by poznać jego tajniki. Główną zalet jest jego 
plastyczność i możliwość licznych korekt. 

Każdy z nas może malować trzeba tylko 
chcieć. Moja rola polega na tym, że dzielę się 
z uczestnikami warsztatów swoją wiedzą, do-
świadczeniem i umiejętnościami, odkrywam 
ich możliwości i motywuję. Daje mi to ogrom 
radości i satysfakcję. Wystawa w GOK–u 
w Krasnosielcu jest efektem 2 miesięcz-
nych warsztatów (w sumie 8 dwugodzin-
nych spotkań), a rezultat to 50 prac, z któ-
rych większość możecie Państwo obejrzeć 
w tej publikacji. Uczestnicy mimo zróżni-
cowanego wieku mają wspólny mianownik: 
są wrażliwymi ludźmi potrafiącymi do-
strzegać piękno otaczającego nas świata. 
Mam nadzieję, że razem dobrze się bawimy. 
Ale ostatnie słowo należy nie do mnie, lecz do 
prawdziwych twórców tej wystawy –  autorów. 

Stefania Skibińska-Bystek 
 

Warsztaty  malarskie 
 

Zima za pasem, wieczory stają się coraz 
dłuższe, a my rozdrażnieni krótkim dniem 
zmieniamy boki siedząc w fotelu i oglądamy 
bzdurne seriale albo klikamy bez sensu myszką 
komputera. 

Dlatego z wielkim zaciekawieniem poszedłem 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu 
na pierwsze „spotkanie” z malarstwem, zorga-
nizowane w ramach warsztatów plastycznych. 
Proponowane zajęcia to cykl kreatywnych spo-
tkań artystycznych wykorzystujących technikę 
„oleju”. Realizowany program został stworzo-
ny w ten sposób by każdy uczestnik mógł po-
znać, czym jest malarstwo, rysunek i kompo-
zycja. Jako jeden z uczestników stwierdzam, że 
jest to znakomity sposób na zorganizowanie 
czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Udział w krasnosielckich warsztatach zade-
klarowało około 30 osób podzielonych na dwie 
grupy wiekowe. GOK zagwarantował uczest-
nikom profesjonalną opiekę artystyczną. Zaję-
cia prowadzi pani Stefania Skibińska–Bystrek, 
wieloletnia nauczycielka plastyki, organizator-
ka warszawskiej Galerii Twórczości Dzieci 
i Młodzieży. Jej prace mieliśmy okazję oglądać 
niedawno na wystawie w GOK-u. Pani Stefa-
nia jest osobą aktywną, bardzo energiczną, któ-
ra nie lubi bezczynności. „Codziennie rano bu-
dzę się z radością, że dany mi jest kolejny 
dzień i wierzę, że dużo jeszcze przede mną. 
Nie zmarnuję ani godziny”.  

http://www.tpzk.pl/


I w takim właśnie stylu prowadzi zajęcia. 
Wprost zaraża nas swoją pasją! Poprzez naukę 
i zabawę poznajemy możliwości środków wy-
razu plastycznego takich jak: punkt, linia, pla-
ma. Dowiadujemy się jak dzięki nim zbudować 
przestrzeń na dwuwymiarowej powierzchni 
kartki, jak stworzyć nastrój w rysunku, co zna-
czą pojęcia perspektywa, horyzont, martwa na-
tura, kompozycja, jak rysować światło, cień 
i na czym polega utrzymanie proporcji. 
A wszystko to pod czujnym okiem pani Steni. 
„W każdym tkwi ukryty potencjał i każdy po-
trafi malować. Trzeba tylko spróbować i nie 
bać się!” Rzeczywiście, już po dwóch spotka-
niach widać efekty naszej pracy. A co będzie 
po zakończonych warsztatach? Myślę, że bę-
dzie przepiękna wystawa połączona być może 
z aukcją! Na pewno mile Was zaskoczymy, 
o czym informuje trzymając w dłoni pędzel… 

 

Tomasz Bielawski 
/tekst zamieszczony w grudniowym wydaniu 
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