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Michalska-Szwagierczak Aleksandra -
„Szelmostwa Lisa Witalisa”

Grodzka-Nowak Hanna - „Sroka”
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Jan Brzechwa, jeden z najbardziej znanych przez najmłodszych Polaków autor wierszy 
i poetyckich opowieści baśniowych i fantastycznych, jest bohaterem najnowszej wystawy 
w Galerii ESCEK Domu Kultury SCK. Autor książek o przygodach Pana Kleksa, a także takich 
wierszy jak „Samochwała”, „Leń”, „Na straganie”, „Kaczka-dziwaczka”, „Tańcowała igła z nitką”, 
był wziętym satyrykiem, publicystą i tłumaczem. Jan Brzechwa znalazł na trwałe miejsce 
w polskiej literaturze, nic więc dziwnego, że okrągłe rocznice związane z życiem poety są przez 
Polaków wyjątkowo obchodzone.

Ogólnopolska wystawa „Brzechwa w ilustracjach” zorganizowana została z okazji 120. rocznicy 
urodzin i 55. rocznicy śmierci pisarza. Prace zgromadzone na wystawie powstały po 
poświęconym sylwetce Brzechwy plenerze zorganizowanym w 2019 roku w Krasnobrodzie, na 
który zjechali popularni i lubiani ilustratorzy, laureaci wielu nagród, twórcy i kontynuatorzy 
znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”.

Do udziału w wystawie zaproszono również uczestników wcześniejszych plenerów, a zestaw 
wzbogacono o najciekawsze ilustracje do utworów Brzechwy w wydawnictwach książkowych 
i czasopismach dla dzieci.

Wiersze Brzechwy to klasyka poezji dla dzieci, jednak język z połowy ubiegłego wieku nastręcza 
już sporo problemów ze zrozumieniem sytuacji, które opisuje. Nowoczesna ilustracja może 
sprawić, że słowa na powrót staną się zrozumiałe dla młodego, żyjącego w zupełnie innym 
świecie czytelnika, a Brzechwa może nadal łączyć pokolenia.

Wystawa w tym kształcie prezentowana jest po raz pierwszy.

Autorami ilustracji są: Maria Ekier, Piotr Fąfrowicz, Elżbieta Gnyp, Artur Gołębiowski, Hanna 
Grodzka-Nowak, Magdalena Kozieł-Nowak, Jolanta Marcolla, Franciszek Maśluszczak, 
Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Krystyna Michałowska, Marianna Oklejak, Zuzanna 
Orlińska, Bogusław Orliński, Piotr Rychel, Olga Siemaszko, Elżbieta Wasiuczyńska, Józef Wilkoń, 
Magdalena Wosik - lista nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta.

Kuratorem wystawy jest Maria Grażyna Szpyra.

Plener Ilustratorów i wystawę zorganizował Krasnobrodzki Dom Kultury oraz autor i kurator 
projektu – Maria Grażyna Szpyra. Ekspozycja jest kolejnym ważnym ogniwem długoletniej 
współpracy pomiędzy Domem Kultury Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu a Marią 
Grażyną Szpyrą i Krasnobrodzkim Domem Kultury.



Orlińska Zuzanna - „Akademia pana Kleksa”

Gołębiowski Artur - „Sum”

Michałowska Krystyna - „Babulej i Babulejka”
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Wasiuczyńska Elżbieta - „Psie smutki”

Wosik Magdalena - „Trzy wesołe krasnoludki”Michałowska Krystyna - „Kaczka Dziwaczka”

Strona 4



Kozieł-Nowak Magdalena -
„Czerwony Kapturek” Strona 5
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Maśluszczak Franciszek - „ZOO”

Marcolla Jolanta -  „Małpa”
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Ekier Maria - „Na wyspach Bergamutach”
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projekt plakatu: Grzegorz Misiejuk

Oklejak Marianna - „Krasnoludki”
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