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Tkanka twórcza, merystem - tkanka roślinna, 
składająca się z komórek o cienkich ścianach z centralnie 
położonym dużym jądrem komórkowym i niewielkimi 
wakuolami. Komórki te są zdolne do regularnych podzia-
łów komórkowych, a powstające w wyniku podziałów ko-
mórki potomne różnicują się tworząc tkanki stałe. Nazwa  
„merystem” pochodzi od greckiego słowa meristos - mo-
gący się dzielić.
Malinowski Edmund, Anatomia roślin, Warszawa: Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, 1973, s. 92

Generative tissue, meristem - a plant tis-
sue consisting of thin-walled cells with a centrally loca-
ted large nucleus and small vacuoles. The cells are ca-
pable of regular cell divisions and the daughter cells 
differentiate creating permanent tissues. The term  
”meristem” comes from the Greek term meristos - capa-
ble of division.  
Translated from: Malinowski Edmund, Anatomia roślin, Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, p. 92
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Kto widział na własne oczy łąkę? Naprawdę, wszy-
scy widzieli? Co w takim razie sprawia, że obrazy Alek-
sandry Rey tak długo pozostają w pamięci? Przecież to 
po prostu obrazy łąki, drzew. Czasem tylko kilku gałęzi  
w krótkim okresie przedwiośnia, kiedy pojawiają się pąki,  
a nie ma jeszcze liści. Przedszkolaki nie miałyby najmniej-
szego kłopotu z powiedzeniem co widać na obrazach  
Aleksandry Rey. Z dorosłymi jest jak zawsze większy kło-
pot. Dorośli stojąc przed tymi obrazami i zaczynają się 
zastanawiać, na co właściwie patrzą. Na pewno na łąkę, 
na pewno na sprawnie namalowany obraz realistyczny.  
Jakim cudem jest to możliwe równocześnie? Przecież 
Rey nie imituje przy pomocy farby dokumentacyjnej fo-
tografii łąki. Nikt, kto zna się na malarstwie, nie ma wąt-
pliwości, że daremne jest szukanie na łące tego aku-
rat kwiatka w tym miejscu, w tej odległości od tej ga-
łązki. Pewnie, że można przeczytać tytuł, zapytać autor-
kę o inspirację i ruszyć na poszukiwanie trzech fioleto-
wych drzew czy kwitnącej forsycji w parku w Chorzo-
wie. Można odwiedzić miejsca w jakich maluje: Przyby-
szów, Nowy Sącz a nawet sad babci Halusi. Bez szansy na 
sukces. Łąki, krzewy, drzewa a nawet wyrastające spo-
między betonowych kształtek kępy zielska istnieją tylko  
na obrazach. Zbudowane są z koloru czyli z niepowtarzal-
nej mieszanki farby i wyobraźni. Tak ważna dla nas kate-
goria tego co realne okazuje się wiązką co najmniej kilku 
ściśle do siebie przylegających, ale przecież odrębnych 
płaszczyzn. Inaczej istnieje kwiat, inaczej jego malarski 
obraz, inaczej pojęciowa idea kwiatu. Widzimy to, czu-
jemy, wiemy, ale kończą się możliwości języka zanim uda 
nam się tę różnicę wyraźnie wypowiedzieć. Pewnie dla-
tego tak chętnie za Gertrudą Stein powtarzamy pozor-
nie tautologiczny wers: Róża jest różą, jest różą. Z tej od-
rębności, ze sprawności docierania gdzie indziej niż gra-
nice języka, bierze się metafizyczna siła malarstwa w kul-
turze zachodniej. Roślinne obrazy Rey są raczej tautolo-
giczne niż realistyczne. Nie wiemy tylko czy są to tauto-
logie przyrody czy naszego jej wyobrażenia. Być może to 
jeden z sekretów tłumaczących dlaczego tak przyjemnie 
patrzy się na te obrazy i dlaczego nie nudzą się po krót-
kiej chwili. Ponoć własna wyobraźnia to jedyny widok, 
który nigdy nam się nie znudzi.

*   *  * 

Rey jest malarką, nie ogrodniczką (choć jeśli jej fascyna-
cja malowaniem roślin potrwa dłużej pewnie te dwie zu-
pełnie odrębne sprawności zaczną się nieuchronnie mie-
szać). Siła i uroda tych obrazów biorą się wprost ze swo-
body wyobraźni wspartej sprawnym warsztatem. Choć 
niebezpodstawne jest przypuszczenie, że uroda co naj-
mniej w kilku z nich wypływa wprost z przekonania au-
torki o harmonijności życia i świata. Harmonia mundi 
to stary, niemal zapomniany zwrot w martwym języku, 
ale też niewypowiadane na co dzień odczucie rzeczywi-
stości. Odczucie wysoce indywidualne, powiązane z ak-
ceptacją życia w jego najbardziej pospolitym kształcie. 
To delikatniejsze od roślin, intymne odczucia. Splątany 
gąszcz, wyrazistość motywu, siła kolorystycznych kontra-
stów nie ułatwia dostrzeżenia tej czysto interpretacyjnej 
warstwy. Paradoksalnie błoga rajskość jaka szybko udzie-
la nam się, gdy patrzymy na kwitnące rośliny, wcale nie 
sprzyja zachowaniu precyzji spojrzenia, na jakie te obra-
zy zasługują. Nie ułatwia tego też wieczna wiosna, jaka 
wypełnia wszystkie chyba obrazy na wystawie.

*   *  * 

Łatwiej zrozumieć jak te obrazy są zbudowane, kiedy po-
służymy się metaforą muzyczną. Rey ma łatwość orkie-
stracji. Ma wyczucie, jakie pozwala zachować wspólne 
brzmienie, mimo najdzikszych improwizacji poszczegól-
nych partii instrumentalnych. Proszę spojrzeć na jej łą-
ki jak na koncert najlepszych jazzbandów w złotej epoce 
polskiego jazzu. Albo spojrzeć w bezbłędnym rytmie z ja-
kim Marek Grechuta śpiewał frazę Józefa Czechowicza: 

„…namnożyło się tych postaci stoją ogromnym tłumem 
a wszystko to ty 

nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem…” 

Źdźbła swingują ruch gałązek. Kobalt ptasiej wyki syn-
kopuje błękit nieba, zwyczajna marchew brzmi jakby 
była biała. Wszystko to na raz, w jednym falującym gło-
śnym dźwięku. Jazzowa jest swoboda, radość wydoby-
wania formy nigdy wcześniej niesłyszanej, niezapisanej,  
niekanonicznej. Głębiej, na samym spodzie jest coś  

Who has seen a meadow with his own eyes? Has eve-
rybody really seen it? If so, why do Alexandra Rey’s  
paintings stay in the memory for such a long time? After 
all, they are just images of meadows and trees… Some-
times, they show just a few branches in the brief period 
of early spring, when the buds appear but there are no 
leaves yet. Preschoolers would have no problem in tel-
ling what Alexandra Rey’s paintings depict. As always,  
it is much more of a problem with adults, though. Stan-
ding before these paintings, adults start to wonder at 
what they are looking, in fact. It is obviously a meadow, 
most certainly a deftly executed realistic painting. But 
how can it be both at the same time? After all, Rey does 
not imitate any photographic document of a meadow 
with the use of oil paint. Anyone familiar with painting 
can have no doubt that seeking a particular flower in 
the particular location in the meadow would be in vain.  
Naturally, you can read the title, ask the author about her 
inspiration and set off in search of the three purple trees 
or the flowering forsythia in the Chorzów park. You co-
uld visit the places where she paints: Przybyszów, Nowy 
Sącz or even Granny Halusia’s orchard - all this, however, 
without any chance of success. The meadows, shrubs, 
and even the tufts of weed growing between concrete 
paving blocks exist only in her paintings. They are con-
structed of colour, that is, of a unique mixture of paint 
and imagination. The category of what is real, so impor-
tant to us, turns out to be a cluster of planes closely ad-
hering to one another yet still separate. A flower exists in 
a manner different from its painterly image and the con-
cept of flower exists in a still another way. We can see it, 
feel it, we know about it, but the possibilities of langu-
age are exhausted before we manage to clearly express 
this difference. Perhaps this is why we are so willing to 
repeat Gertruda Stein’s apparently tautological senten-
ce: ”Rose is a rose is a rose is a rose”. This separateness, 
this ability to reach outside the boundaries of language 
is the metaphysical power of painting in the western cul-
ture. Rey’s plant paintings are more tautological than re-
alistic. What we do not know is whether these are tau-
tologies of nature or of our idea of it. Possibly, this is one  
of the secrets explaining why it is such a pleasure to look 

at these paintings and why we do not get bored with 
them after a while. Seemingly, one’s own imagination  
is the only view one is never bored with.

*   *  * 

Rey is a painter, not a gardener (though if her fascina-
tion with painting plants lasts longer, probably these two 
completely separate skills will inevitably merge). The po-
wer and beauty of these paintings stem directly from 
the freedom of imagination supported by technical skill.  
It is not unreasonable to assume, however, that the  
beauty of at least a few of them is rooted in the artist’s  
conviction about the harmony of life and world. Harmo-
nia mundi is an old, almost forgotten phrase in a dead 
language, but it reflects the perception of reality which 
is not expressed every day – a highly subjective percep-
tion, combined with the acceptance of life in its most 
common shape. These are intimate sensations more 
delicate than plants. The tangled thicket, the suggesti-
veness of the motive, the power of the contrasts be-
tween the colours does not make it easier to observe 
this purely interpretative layer. Paradoxically, the idyllic 
bliss which we experience when we look at the flowe-
ring plants does not contribute to the precise observa-
tion which the paintings deserve. The permanent spring 
which fills practically all the paintings at the exhibition 
does not facilitate it either.

*   *  * 

It will be easier to understand how the paintings are cre-
ated if we use a metaphor drawn from music. Rey is cha-
racterized by the ease of orchestration. She has a sense 
which allows her to retain a common tone despite the 
wildest improvisations of particular instrumental sec-
tions. Just view her meadows as if they were concerts 
played by the best jazz bands in the golden epoch of Po-
lish jazz, or at the flawless rhythm in which Marek Gre-
chuta sang the phrase by Józef Czechowicz: 

”…the figures multiplied into a great crowd standing  
And all of this is you 

Your mind cut in iron cannot contain it…”  
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archaicznego, bliższego czystej harmonii. To ton trochę 
przypominający bluesa, trochę barokowy bas cyfrowany.  
Kolejne pociągnięcia pędzla rozwijają się w oparciu o lo-
gicznie wynikające ze skali kolejne znaki chromatyczne.  
Tu gubi się ostatecznie obowiązek wierności wobec tego, 
co zostało kiedyś zobaczone, pozostaje wyczucie melo-
dii, chęć uzyskania zgodnej całości. Malowane w ostat-
nich latach duże obrazy, na wiele sposobów składane  
z wielu małych kadrów, dowodzą, że Aleksandra Rey 
ma ogromy talent do dyrygowania łąkami. Niezależnie 
od składu, czy to z udziałem maków i rumianków, czy  
np. starca jakubka i cykorii podróżnika pod jej spojrze-
niem łąki brzmią spójnie, głęboko, wyraziście. I pozosta-
wiają nas z tym, rzadko dziś w sztuce pojawiającym się, 
uczuciem czystej przyjemności o ton wyraźniejszej niż 
zwykle. Po Edwardzie Krasińskim, który dyrygował falami 
Bałtyku w trakcie Panoramicznego happeningu morskie-
go Tadeusza Kantora w 1967, chyba nikt w sztuce pol-
skiej nie przejawiał takiej potrzeby symfonicznego zhar-
monizowania przyrody.

*   *  * 

Kiedy pierwszy raz zobaczyłem obrazy Aleksandry Rey, 
widać na nich było bezlik świateł w oknach wieżowców 
większych od gierkowskich superjednostek. Temat zmie-
nił się radykalnie, ale wciąż na obrazach Rey widać wy-
raźnie rytmy, powtarzające się, wielokrotnie przeplecio-
ne wątki. Na marginesie warto zauważyć, że zanim ko-
mukolwiek zaświtała szalona myśl, żeby śląską konurba-
cję zamienić w miasto ogrodów identyczna zmiana doko-
nała się na obrazach Aleksandry Rey. Ciekawe jaki będzie 
następny dominujący motyw w jej malarstwie?

*   *  * 

Rey należy do tych malarzy, którzy wzruszają ramionami 
pytani o abstrakcję. Malowanie to dla niej coś oczywiste-
go, w najbardziej dosłownym znaczeniu. To co oczy-wi-
ste nie może być abstrakcją, musi być czymś. Tak kon-
kretnym jak dźwięk, który do nas nagle dociera. Rey ma-
luje obrazy seriami, zupełnie tak jakby co jakiś czas w jej 
polu obserwacji pojawiał się nowy motyw, który skupia 
na sobie całą uwagę i będzie ją zajmował dopóki przy po-
mocy farby, pędzla, czasem stempla nie uda się go zupeł-

nie oswoić, zamienić w coś dobrze znanego i posłuszne-
go. Specyficzny, oparty na setkach podobnych, zniuan-
sowanych ruchów sposób pracy, systematyczny, podpo-
rządkowany kompozycyjnej dyscyplinie, to chyba najbar-
dziej charakterystyczna cecha tej twórczości. Kto wie, czy 
nie osobowości. 

*   *  * 

Malarza może a nawet powinien pochłaniać technicz-
ny, skupiony na tym co materialne, aspekt obrazu. Widz, 
o ile obraz nie jest mu obojętny, może a nawet powi-
nien potrafić wskazać coś na zewnątrz dzieła, co najbar-
dziej je przypomina, co mu odpowiada, co współbrzmi  
z nim zgodnie. W ten sposób buduje się interpretacyjną, 
symboliczną spójność ludzkiego świata. A bez niej żyje 
się o wiele gorzej. Dla malowanych w ciągu kilku ostat-
nich lat „roślinnych” obrazów Aleksandry Rey znaczącym 
ciągiem terminów wydają się: harmonia, symfonia, ład. 
Wszystkich tych słów używał dawno temu Platon pisząc 
o tym, co charakteryzuje w tym samym stopniu i duszę 
i polis (Państwo/ Πολιτεία IV, 430 e; 431 e; 432 a; 443 
d; IX, 591 d; III, 399 e; VI, 500 d; IV, 444 d–e). Poprzez 
ład, harmonię i symfonię manifestuje się ἀρετὴ πόλεως 
- dzielność i spójność tak duszy jak i społeczności (IV, 433 
d 7. 11.). Proszę nie do końca wierzyć własnym oczom, 
kiedy będziecie patrzyli na „kwiatki i ziółka” na tych ob-
razach. Ich korzenie sięgają o wiele bliżej nas samych  
i naszych o sobie wyobrażeń, niż się to wydaje. 

Krzysztof Cichoń

Blades of grass swing along the movement of the bran-
ches. The cobalt of the vicia syncopates the blue of the 
sky. Wild carrot sounds as if it was white. All this hap-
pens all at once, in one loud rolling sound. The ease 
and joy of producing a form unheard of, unwritten and  
non-canonical is characteristic of jazz. Deeper, at the 
very bottom there is something archaic, closer to pure 
harmony. It is a tone slightly reminiscent of blues and 
slightly of baroque basso continuo. Subsequent strokes  
of the brush develop based on the subsequent chromatic  
signs logically resulting from the scale. Here the obliga-
tion of faithfulness towards what has been seen is finally 
lost. What remains is the sense of melody, the desire to  
obtain a coherent whole. Large paintings executed in 
the recent years, in various manners composed of many 
small frames, prove that Alexandra Rey has a great gift 
for directing meadows. Irrespective of the composition 
of the orchestra – whether of poppies and chamomi-
les, or ragwort and common chicory – under her gaze, 
the meadows sound consistent, deep and expressive.  
And they leave us with the sense of pure pleasure so  
infrequent in today’s art, a pleasure a shade more  
distinctive than usual. After Edward Krasiński directed 
the waves of the Baltic Sea during the Panoramic Sea 
Happening  by Tadeusz Kantor in 1967, I guess nobody in 
Polish art has demonstrated such a need for symphonic 
harmonization of nature.

*   *  * 

When I first saw works by Alexandra Rey, they presen-
ted a multitude of lights in the windows of tower blocks 
larger than the Gierek-era ”superunits”. The theme 
has changed radically, but the evident rhythms, the re- 
peating and frequently intertwining threads, are still vi-
sible in Rey’s paintings. It should be mentioned in pas-
sing that before anyone had come up with the wild idea  
of turning the Silesian conurbation into a city of gardens, 
an identical transformation took place in Alexandra  
Rey’s paintings. I wonder what the next dominant motive  
of her painting will be?

*   *  * 

 Rey belongs to the painters who shrug when asked  

about abstract art. Painting is something obvious for her,  
in the most literal sense. The obvious cannot be  
abstract – it must be something. Something as concrete  
as a sound which reaches us suddenly. Rey paints  
in series, just as if a new motive appeared in her field of 
 vision every now and then, attracting all the attention and  
preoccupying until it becomes entirely tamed with the use  
of paint, a brush or sometimes a stamp, turned into 
something familiar and obedient. A specific manner  
of work, based on hundreds of similar nuanced move-
ments subject to the compositional discipline, is perhaps 
the most characteristic part of this art - and, perhaps, 
this personality.

*   *  * 

 A painter can, and even should be absorbed in the tech-
nical aspect of the painting,  focused on what is mate-
rial. A viewer, unless indifferent to the painting, can and 
should be able to point something outside the work of 
art which they find the most resembling, which they find 
the most appealing, which resonates with him. In this 
way, he builds an interpretational symbolic cohesion  
of the human world. Life without it is much worse. With 
respect to the ”plant” paintings by Alexandra Rey, cre-
ated within the last few years, the following series of 
terms seems meaningful: harmony symphony order.  
All these words were used by Plato a long time ago, 
when he wrote about what characterises both the soul 
and the polis. (Republic/ Πολιτεία IV, 430 e; 431 e; 432 
a; 443 d; IX, 591 d; III, 399 e; VI, 500 d; IV, 444 d–e).  
Through order, harmony and symphony, ἀρετὴ πόλεως - 
the courage and cohesion of both the soul and the polis 
is manifested (IV, 433 d 7. 11.). Please do not trust your 
eyes looking at ”flowers and herbs” in these paintings. 
Their roots reach much closer to us and to our image  
of ourselves than it may appear.

Krzysztof Cichoń
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Warszawa, 21.VI.2016

Szanowna, Miła i ... imponująco Pracowita!  
Pani Alexandro!

Można tedy być Kobietą, bez rozlicznych szkód na swoim 
losie kobiety (bo popatrzmy na kłopoty (?) Marii Lauren-
cin, Olgi Boznańskiej, Safony (-a- Bogać-tam!) czy Leonor 
Fini (darujmy jej późne, kiczowate prace, bo czy zdespe-
rowany Lebenstein nie zszedł jeszcze niżej? - a był wiel-
ki!).

Całość życia Artysty się liczy. Jedni rosną (Corot) inni 
maleją. Trzeba trzymać się mocno własnej drogi 
nie bojąc się nacisków z lewa - czy z prawa, być sobą  
(sibi consci eas!).

Oto proszę „Wiosna 5”: u góry W. A. Mozart w urodzie 
świergotu ptaków wiosną! w pionach pni Bachowsko-
Beethowenowski patos, pewny-swego, w kilku drze-
wach „drugiego planu” echo tych, co wymyślili crescen-
do i diminuendo, forte i piano nawet zamglenie dale-
kiego planu i anarchiczny skok-w-bok (w lewo-w-dół,  
takie rzeczy są u Rembrandta).

Trochę zastanawia brak postaci ludzkich, takich rzadkich 
w początku XXI wieku. Trudnych: postacie ludzkie są bry-
łowate, modelowane, wymagają ogromnej dyscypliny. 
(Wrócą prawda?)

Otóż nieprawdą jest, że Camille Corot swoje nim-
fy domalowywał (aby mu zieleniny na SALON przyj-
mowali). Pod koniec życia namalował kilka arcydzieł.  
Umiał rysować, lubił rysować!

Ogromny obraz i skromna Autorka! Skąd tyle determi-
nacji, zachwytu NATURĄ? Skąd tyle „pod-prąd” - gdy 
większość Pani rówieśników produkuje rebusy, koncep-
ty, infantylne samo-zachwyty?

Pani Alexandro: być sobą! Ufać (-także - i - !) intuicji.  
Gratuluję tej wystawy. Czekam na jeszcze większą.  
Pozdrowienia dla najbliższych.

Zbigniew Makowski, coraz starszy kolega...

Warsaw, 21.VI.2016

My dear, pleasant and… imposingly  
hardworking (!!!) Lady Alexandra!

Evidently, it is possible to be a Woman and not to sus- 
tain a manifold harm to the feminine fate (just look at 
the problems of (?) Maria Laurencin, Olga Boznańska, 
Safona (why, no!) or Leonor Fini (let’s spare her late, tra-
shy works - after all, didn’t Lebenstain stoop even lower  
in despair, while he was, in fact, great!)

The entirety of an Artist’s life does not count. Some 
become great (as Corot) others decline. One has to 
hold fast to one’s own path, fearless of the press- 
ures coming from the left or the right, has to be oneself.  
(sibi consci eas!)

Here is ”Spring 5”: W. A. Mozart at the top, in the beauty 
of birdsong in spring! There is a self-assured Bachian and 
Beethovenian pathos in the verticality of the tree-trunks 
and an echo of those who invented crescendo and  
diminuendo, forte and piano, in the trees of the middle  
ground and even the blurring of the distant background 
as well as an anarchical „leap aside” (left and down-such 
things are to be seen in Rembrandt’s works).

Lack of human figures is somewhat puzzling, they are so 
scarce at the advent of the 21st century… They are diffi-
cult: human figures are modelled solids, requiring great 
discipline. (They will return, won’t they?) 

It is untrue that Camille Corot added his nymphs so that 
his Green Stuff was accepted at the SALON). At the end 
if his life he painted a few masterpieces. He could and 
would draw! 

Such a huge painting and such a modest Artist! Where 
does all this determination come from, such admiration 
of NATURE? Why so much swimming against the cur-
rent, when so many of your contemporaries produce re-
buses and concepts of infantile self-praise?

This is Lady Alexandra: being herself! Trusting (also - and 
- !) her intuition! 

Lady, I congratulate you on this exhibition and I am  
looking forward to an even larger one. Greetings to your 
loved ones!

Zbigniew Makowski - a gradually ageing colleague ...
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Aleksandra Rey
Urodzona 2 lipca 1974 r. w Tychach. 
Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,  
Wydział Grafiki w Katowicach.

Dyplom nagrodzony medalem w Pracowniach 
Malarstwa u prof. Romana Nowotarskiego  
oraz Projektowania Graficznego u prof. Tomasza Jury  
w 1998 r.

W latach 2000-2004 Prezes Stowarzyszenia 
Chorzowskich Artystów Plastyków.

Od 2001 kierownik Miejskiej Galerii Sztuki MM  
w Chorzowie.

Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną (linoryt)  
oraz użytkową.

Wystawy indywidualne:

2018 Meristos, Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2016 Organika, Galeria Sztuki Współczesnej,  
 Kołobrzeg

 Organika, Espace Matisse, Creil, Francja

 Organika, Stara Prochownia, Warszawa

2015  Prześwity, Galeria MDK, Mikołów

 Przez kwiatki, Krowoderska Biblioteka  
 Publiczna, Kraków

2013 Przez kwiatki, Galeria Sztuki Współczesnej,  
 Pałac T. Zielińskiego, Kielce

 Przez kwiatki, Miejska Galeria Sztuki MM,   
 Chorzów

 Przez kwiatki, BWA Jatki, Nowy Targ

2011 Malarstwo, Galeria Beskidzka, Szczyrk

2010 Zielnik, Organika, Galeria Politechniki Śląskiej,   
 Gliwice

 Malarstwo, Galeria Pod schodami u Józefa,   
 Chorzów

 Malarstwo, Inny Śląsk, Tarnowskie Góry

2008 Organika i geometria, Kancelaria GLN, Warszawa

2007 Organika i geometria, Miejska Galeria Sztuki MM,  
 Chorzów

2001 Malarstwo, Ignis, Köln, Niemcy

1999 Malarstwo, Galeria - Przy kominku, Chorzów

1998 She is Alone..., Galeria ASP, Górnośląskie  
 Centrum Kultury, Katowice

Born on 2nd July 1974 in Tychy. Studied at the Academy 
of Fine Arts in Kraków, the Faculty of Graphics  
in Katowice. 

Her graduation work in the Studio of Painting  
and Drawing run by Prof. Roman Nowotarski and Studio 
of Graphic Design run by Prof. Tomasz Jura,  
was awarded with a medal in 1998. 

From 2000 to 2004, the President of the Association  
of Artists and Designers from Chorzów (SChAP). 

Since 2001, the Director of the MM Municipal Art 
Gallery in Chorzów.

She pursues painting, graphics (linocut) and commercial 
design.

Individual exhibitions:

2018   Meristos, MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2016  Organics, Contemporary Art Galery, Kolobrzeg

           Organics, Espace Matisse, Art Centre,  
 Creil (France)

 Organics, Stara Prochownia, Contemporary  
 Art Gallery, Warszawa

2015 Spaces, Contemporary Art Galery, Art Centre,   
 Mikołów

 Through Flowers, Krowoderska Biblioteka   
 Publiczna, Kraków

2013  Through Flowers, Contemporary Art Gallery,  
 Art Centre, T. Zieliński’s Palace, Kielce

 Through Flowers, MM Municipal Art Gallery,   
 Chorzów

           Through Flowers, BWA Gallery Jatki, Nowy Targ

2011 Paintings, Galeria Beskidzka, Szczyrk

2010 Organics and Herbarium, Gallery  
 of the Silesian University of Technology, Gliwice

            Paintings, Pod schodami u Józefa Gallery,   
 Chorzów

            Paintings, Inny Śląsk, Tarnowskie Góry

2008  Organics and Geometry, Gide Loyrette Nouel   
 Office, Warsaw

2007 Organics and Geometry, MM Municipal  
 Art Gallery, Chorzów

2001 Paintings, Ignis, Köln, Germany

1998  Paintings, Przy kominku Gallery, Chorzów

1998   She is Alone..., Academy of Fine Arts’ Gallery,   
 Upper Silesian Culture Centre, Katowice
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2011 Biennale Malarstwa QUADRO-ART,  
 Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź

 X Salon Wielkopolski 2011, Muzeum Ziemi   
 Czarnkowskiej, Czarnków

          XIV Jesienna Wystawa Stowarzyszenia   
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2010 XIII Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2009 XII Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2008 XI Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2007 Wystawa Stowarzyszenia Chorzowskich  
 Artystów Plastyków, Galeria 9, Praga, Czechy

 Wystawa Stowarzyszenia Chorzowskich  
 Artystów Plastyków, Galeria Miejska,  
 Iserlohn, Niemcy

 Wystawa Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów  
 Plastyków, Villa Heros, Remagen, Niemcy

 X Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2006 Jestem, BWA Katowice 

 IX Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2005 Obraz Roku 2004 im. Ewy Świtalskiej,  
 Pałac Królikarnia, Warszawa

 II Ogólnopolski Konkurs im. M. Michalika  
 na Obraz dla Młodych Malarzy, Miejska   
 Galeria Sztuki w Częstochowie,  
 Instytut Polski w Sztokholmie

            Wystawa Stowarzyszenia Chorzowskich  
 Artystów Plastyków, BWA Sieradz

  VIII Jesienna Wystawa Stowarzyszenia   
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2004  Lexmark European Art Prize 2004,  
 Galeria Program, Warszawa, Muzeum Galicja,   
 Kraków

            Plener Katowicki, Muzeum Historii Katowic,   
 Galeria ArtNova, Katowice

Wystawy zbiorowe:

2018 Presenze nell’arte contemporanea: Emergenti  
 del XXI secolo e Maestri del XX secolo -   
 Carrà, Sironi, Rosai, Guttuso, Annigoni, Bazylika  
 San Lorenzo, Krypta Donatella, Florencja, Włochy

 Dialogi, polsko-koreańska wystawa    
 intermedialna, Galeria Antresola, ChCK, Chorzów

 Wystawa przedaukcyjna XXVII Aukcji Wielkie   
 Serce, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kraków

            XXI Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków, Miejska           
 Galeria Sztuki MM, Chorzów

2017 Vinart 2017, Fattoria Borgo la Torre,  
 Montecarlo di Lucca, Włochy

        57a Biennale di Venezia, Spoleto Pavilion  
 a cura di Vittorio Scarbi, Palazzo Grifalconi   
 Loredan, Wenecja, Włochy

          Wystawa przedaukcyjna XXVI Aukcji Wielkie   
 Serce, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kraków

           XX Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2016   Wystawa przedaukcyjna XXV Aukcji Wielkie Serce,  
 Muzeum Inżynierii Miejskiej,  Kraków

 Tychy Art 2016, Galeria Obok, Tychy

            XIX Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2015 XVIII Jesienna Wystawa Stowarzyszenia   
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2014 XII Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki,  
 BWA Ostrowiec Świętokrzyski

 Tychy Art 2014, Galeria Obok, Tychy

 XVII Jesienna Wystawa Stowarzyszenia   
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2013 Hommage à Nowotarski,  
 Muzeum Historii Katowic

 Ogrody 2013, BWA Wałbrzych, Zamek Książ

           XVI Jesienna Wystawa Stowarzyszenia   
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2012 XV Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

Group exhibitions:

2018 The presence in contemporary art:  
 Emergent Artists from XXI century and Masters 
 from XX century - Carrà, Sironi, Rosai, Guttuso,   
 Annigoni, Salone Di Donatello Della Basilica  
 Di San Lorenzo, Florence, Italy

 Dialog, Polish-Korean Intermedial Exhibition,   
 Antresola Gallery, ChCK, Chorzów

 Exhibition of  the XXVII Auction „Wielkie   
 Serce”, Museum Municipal Engineering, Kraków

 21th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2017 Vinart 2017, Fattoria Borgo la Torre,  
 Montecarlo di Lucca, Italy

            57a Biennale di Venezia, Spoleto Pavilion a cura  
 di Vittorio Scarbi, Palazzo Grifalconi Loredan,   
 Venice, Italy

   Exhibition of  XXVI Auction „Wielkie Serce”,   
 Museum Municipal Engineering, Kraków

            20th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów,  
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2016   Exhibition of  XXV Auction „Wielkie Serce”,   
 Museum Municipal Engineering, Kraków

            Tychy Art 2016, Gallery „Obok”, Tychy

            19th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów,  
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2015   18th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2014   12th Autumn International Art Contemporary,   
 BWA Ostrowiec Świętokrzyski

            Tychy Art 2014, Gallery „Obok” Tychy

            17th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2013   Hommage à Nowotarski,  
 Katowice Historical Museum

  Gardens 2013, BWA Wałbrzych, Zamek Książ           

 16th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2012   15th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2011 QUADRO-ART Painting Biennale,  
 Central Museum of Textiles, Łódź

 10th Salon Wielkopolski,  
 Museum of the Czarnków Region, Czarnków

 14th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2010 13th Autumn Exhibition of the Association 
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2009   12th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2008 11th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2007  Exhibition of the Association of Artists  
 and Designers from Chorzów, 9 Gallery,   
 Prague, Czech Republic

 Exhibition of the Association of Artists  
 and Designers from Chorzów, Municipal Gallery,  
 Iserlohn, Germany 

 Exhibition of the Association of Artists  
 and Designers from Chorzów, Villa Heros, 
 Remagen, Germany

          10th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2006  Jestem, BWA Gallery, Katowice

 9th Autumn Exhibition of the Association 
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2005   Ewa Świtalska Painting of the Year 2004, 
 Królikarnia, Warsaw

 2nd Marian Michalik Triennial of Paintings 
 by Young Artists, Municipal Art Gallery, 
 Częstochowa, Polish Institute in Stockholm

  Exhibition of the Association of Artists 
 and Designers from Chorzów, BWA Gallery,   
 Sieradz

  8th Autumn Exhibition of the Association 
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2004   Lexmark European Art Prize 2004, Program 
 Gallery, Warsaw, Galicja Museum, Kraków

 Katowice Plein-air, Museum of Katowice History, 
 ArtNova Gallery, Katowice
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Ważniejsze informacje w mediach:

2018   artykuł na temat twórczości w miesięczniku  
 La Toscana, Włochy

 relacja z wystawy i wywiad w TOSCANA TV

2012 artykuł na temat twórczości w kwartalniku   
 Artysta i Sztuka nr 6/2012

2006 reportaż na temat twórczości  
 - Regiony Kultury (TVP)

Nagrody i wyróżnienia:

2013 wyróżnienie w konkursie Ogrody 2013,  
 BWA Wałbrzych, Zamek Książ

2011   Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów  
 w Dziedzinie Kultury, kategoria Osiągnięć   
 Twórczych

2005 wyróżnienie w konkursie Obraz Roku 2004  
 im. Ewy Świtalskiej

2004 laureatka polskiej edycji Lexmark European  
 Art Prize 2004

1998 medal ASP w Krakowie za dyplom

            Wystawa Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów  
 Plastyków, Galeria 78, Gdynia

 VII Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2003 Razem i osobno, Galeria Espace Matisse, Creil,   
 Francja

 Razem i osobno, Stara Kordegarda, Warszawa

            VI Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2002  Razem i osobno, Galeria Sztuki Współczesnej,   
 Kołobrzeg

            V Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2001  Razem i osobno, Galeria Sztuki Współczesnej,   
 Opole

 Razem i osobno, Castello Svevo di Frederico,   
 Termoli, Włochy

 Razem i osobno, Istituto Polacco,  
 Palazzo Blumenstihl, Rzym, Włochy

 Razem i osobno, Teatr Miejski, Zlin, Czechy

 IV Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

2000   Ein Polnisches Treffen in Köln, Ignis, Köln, Niemcy

            Przekroczyć próg nadziei,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów,  
 Muzeum Archidiecezjalne, Katowice

 Venus 2000, Galeria Art Cafe, Chorzów

 Wystawa poplenerowa I Międzynarodowego   
 Pleneru - Chorzów 1999,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

 Inne spojrzenie, Galeria Art Cafe, Chorzów    

 III Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów

1999   Wystawa Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów  
 Plastyków, Általános Müvelödési Központ,  
 Ózd, Węgry

 II Jesienna Wystawa Stowarzyszenia    
 Chorzowskich Artystów Plastyków,  
 Muzeum w Chorzowie

  Exhibition of the Association of Artists 
 and Designers from Chorzów, 78 Gallery, Gdynia

  7th Autumn Exhibition of the Association 
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów

2003 Together and Apart, Espace Matisse, Creil, France

 Together and Apart, Stara Kordegarda, Warszawa

 6th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów,  
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów  

2002   Together and Apart, Contemporary Art Gallery,  
 Kołobrzeg

 5th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów,  
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów  

2001   Together and Apart, Contemporary Art Gallery,  
 Opole

 Together and Apart, Castello Svevo di Frederico II,  
 Termoli, Italy

  Together and Apart, Istituto Polacco,  
 Palazzo Blumenstihl, Rome, Italy

 Together and Apart, Municipal Theatre, Zlin,   
 Czech Republic

 4th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów,  
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów  

2000  Ein Polnisches Treffen in Köln, Ignis, Köln,   
 Germany

            Przekroczyć próg nadziei, MM Municipal Art   
 Gallery, Chorzów, Archdiocesan Museum,   
 Katowice

           Venus 2000, ART CAFE Gallery, Chorzów

           Post-plein-air exhibition of the 1st International  
 Plein Air - Chorzów 1999, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów  

            Another Look, ART CAFE Gallery, Chorzów

            3th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów  

1999   Exhibition of the Association of Artists  
 and Designers from Chorzów, Általános   
 Müvelödési Központ, Ózd, Hungary

            2th Autumn Exhibition of the Association  
 of Artists and Designers from Chorzów, 
 MM Municipal Art Gallery, Chorzów  

Significant information in media:

2018 Article on Aleksandra Rey’s work in the Italian   
 monthly La Toscana

 Exhibition review and interview in TOSCANA TV

2012 Article on Aleksandra Rey’s work,  
 periodical Artysta i Sztuka 6/2012

2006   TV material about Aleksandra Rey’s work,   
 Regiony Kultury (TVP)

 Awards:

2013 distinction in Gardens 2013, BWA Wałbrzych,   
 Zamek Książ

2011   Mayor of Chorzów Award in Culture  
 in the category of artistic achievements 

2005 distinction in the Ewa Świtalska Painting  
 of the Year 2004 competition

2004   laureate of Lexmark European Art Prize 2004

1998   medal for the graduation work,  
 Academy of Fine Arts in Kraków



organika
organics
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Wiosna 5 (Kaprun), z cyklu Organika, olej, akryl, płótno, 100 x 130 cm, 2014
Spring 5 (Kaprun), from the series Organics, oil, acrylic on canvas, 100 x 130 cm, 2014
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Test Kocha lub test drzewa - metoda projekcyjna stosowana  
w psychologii. Badany proszony jest o narysowanie drzewa.  
Rysunek jest następnie interpretowany przez psychologa. 

Charles Koch uważa, że postać, jaką przybiera na rysunku drze-
wo, nie jest przypadkowa. Stanowi ono niejako syntezę spostrzeżeń 
człowieka, obrazów tkwiących w pamięci. Jest to odzwierciedlenie, 
w naturalny i subiektywny sposób, cech osobowości i najczęściej 
dzieje się bez udziału świadomości. (...)

test Kocha; Wikipedia, pobrane: 09.10.2018 r. z https://pl.wikipedia.
org/wiki/Test_Kocha

The Koch test or tree test is a projective method used in psy- 
chology. A tested person is asked to draw a tree. The drawing is 
then analysed by a psychologist. 

Charles Koch thinks that the shape of the tree in the drawing is not 
accidental. It is a synthesis of the person’s observations, images in-
grained in the memory. Features of character are thus naturally 
and subjectively reflected, usually unconsciously. (...)

Translated based upon the Polish version of the entry on Koch test; 
Wikipedia, accessed on: 09.10.2018  at https://pl.wikipedia.org/wiki/
Test_Kocha

W parku 2 (Chorzów), z cyklu Organika,  
olej, akryl, płótno, 100 x 130 cm, 2018 
In the Park 2 (Chorzów), from the series Organics,  
oil, acrylic on canvas, 100 x 130 cm, 2018

W parku (Chorzów), z cyklu Organika, 
olej, akryl, płótno, 100 x 130 cm, 2017 
In the Park (Chorzów), from the series Organics,  
oil, acrylic on canvas, 100 x 130 cm, 2017
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Forsycja zawiera: rutynę, kwercetynę, antocyjany, saponiny trój-
terpenowe, fenolokwasy - przeciwutleniacze i lignany. Dzięki nim 
ma działanie: przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwbó-
lowe i przeciwalergiczne. Zapobiega chorobom układu krwiono-
śnego. Obniża poziom glukozy we krwi. Działa także uspokajająco  
i rozkurczowo. Stosowana zewnętrznie opóźnia proces starzenia 
się skóry i łagodzi stany zapalne oczu wywołane alergią.

Syrop z forsycji

1/4 kg kwiatów forsycji zalewamy wrzącym syropem sporządzo-
nym z pół litry wody i pół kg cukru. Odstawiamy na 12 godzin.  
Scedzamy. Doprowadzamy do wrzenia, ale nie gotujemy. Wlewa-
my do słoiczków i odwracamy dnem do góry.

Forsythia contains: rutin, quercetin, anthocyanins, triterpene sa-
ponins and phenolic acids - antioxidants and lignans. Owing to 
them all, it has anti-inflammatory, anti-carcinogenic, analgesic 
and anti-allergenic effects. It prevents the diseases of the circu-
latory system. It lowers the glucose level in the blood. It also has 
calming and relaxant properties. Applied externally, it slows down 
skin aging and soothes eye inflammations caused by allergies. 

Forsythia syrup

Pour a boiling hot syrup made of a half a litre of water and a half  
a kilogram of sugar over a quarter of a kilogram of Forsythia flo-
wers. Leave for 12 hours. Strain. Bring to the boil, but do not cook 
further. Pour into jars and turn upside down. 

W Chorzowie 2, z cyklu Organika,  
olej, akryl, płótno, 100 x 130 cm, 2016
In Chorzow 2, from the series Organics,  
oil, acrylic on canvas, 100 x 130 cm, 2016

W Chorzowie, z cyklu Organika,  
olej, akryl, płótno, 60 x 80 cm, 2013
In Chorzów, from the series Organics,  
oil, acrylic on canvas, 60 x 80 cm, 2013

Forsycje 3 (Chorzów), z cyklu Organika,  
olej, akryl, płótno, 100 x 130 cm, 2018
Forsythia 3 (Chorzów), from the series Organics,  
oil, acrylic on canvas, 100 x 130 cm, 2018

Forsycje 2 (Chorzów), z cyklu Organika,  
olej, akryl, płótno, 100 x 120 cm, 2008
Forsythia 2 (Chorzów), from the series Organics,  
oil, acrylic on canvas, 100 x 120 cm, 2008
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Wiosna 4 (Dąbki), z cyklu Organika, olej, akryl, płótno, 150 x 300 cm (tryptyk), 2014/15
Spring 4 (Dąbki), from the series Organics, oil, acrylic on canvas, 150 x 300 cm (triptych), 2014/15
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Wiosna 6 (Podlesie), z cyklu Organika,  
olej, akryl, płótno, 100 x 120 cm, 2015/16
Spring 6 (Podlesie), from the series Organics,  
oil, acrylic on canvas, 100 x 120 cm, 2015/16

Spoza (Chorzów), z cyklu Organika,  
olej, akryl, płótno, 85 x 105 cm, 2005
From the outside (Chorzów), from the series Organics,  
oil, acrylic on canvas, 85 x 105 cm, 2005

Chodniczki 2 (Podlesie), z cyklu Organika,  
olej, akryl, płótno, 100 x 130 cm, 2017
Pavement 2 (Podlesie), from the series Organics,  
oil, acrylic on canvas, 100 x 130 cm, 2017

Chodniczki (Chorzów), z cyklu Organika,  
olej, akryl, płótno, 70 x 100 cm, 2009
Pavement (Chorzow), from the series Organics,  
oil, acrylic on canvas, 70 x 100 cm, 2009



30 31

W ogrodzie babci Halusi 2, z cyklu Organika, olej, akryl, płótno, 100 x 130 cm, 2017
In Gradma Halusia’s Garden 2, from the series Organics, oil, acrylic on canvas, 100 x 130 cm, 2017

W ogrodzie babci Halusi, z cyklu Organika, olej, akryl, płótno, 100 x 100 cm, 2017
In Gradma Halusia’s Garden, from the series Organics, oil, acrylic on canvas, 100 x 100 cm, 2017
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Zdziczała jabłoń w Przybyszowie, z cyklu Organika, olej, akryl, płótno, 150 x 300 cm (tryptyk), 2018
Feral Apple Tree in Przybyszów, from the series Organics, oil, acrylic on canvas, 150 x 300 cm (triptych), 2018
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Przybyszów 

Nieistniejąca już wieś na terenie gminy Bukowsko, w powiecie sa-
nockim, województwie podkarpackim. 

Od 1539 własność Mikołaja Herburta Odnowskiego, później rodu 
Ścibor-Rylskich. W roku 1898 wieś liczyła 393 mieszkańców i 62 
domy, powierzchnia wsi wynosiła 6,37 km². Do 1947 r. była to wieś 
ukraińska. W 1939 r. liczyła 490 mieszkańców, z których 485 było 
Ukraińcami, a 5 Żydami. Wieś przestała istnieć po II wojnie świato-
wej, kiedy to cała ludność zastała wysiedlona na Ukrainę. 

Przybyszów 

A village in the area of Bukowsko commune in the Sanok Poviat  
in the Podkarpackie Voivodeship, non-existent today. 

From 1539, it belonged to Mikołaj Herburt Odnowski. It was later 
a property of the Ścibor-Rylscy family. In 1898, the village com- 
prised 393 inhabitants and 62 houses, while its area was 6,37 km².  
It was a Ukrainian village until 1947. 490 people lived there in 
1939 out of which 485 persons were Ukrainian and 5 were Jewish.  
The village ceased to exist after World War II, when the whole po-
pulation was displaced to Ukraine. 

Rudbekie w Przybyszowie 2, z cyklu Przez kwiatki, olej, płótno, 100 x 120 cm, 2013
Coneflowers in Przybyszów 2, from the series Through Flowers, oil on canvas, 100 x 120 cm, 2013

Wiosna 7 (Nowy Sącz), z cyklu Organika, olej, akryl, płótno, 100 x 100 cm, 2018
Spring 7 (Nowy Sącz), from the series Organics, oil, acrylic on canvas, 100 x 100 cm, 2018
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Zima, z cyklu Organika, technika mieszana, płótno, 120 x 150 cm, 2004
Winter, from the series Organics, mixed media on canvas, 120 x 150 cm, 2004

Wierzba, z cyklu Organika, olej, akryl, płótno, 110 x 100 cm, 2005
Willow, from the series Organics, oil, acrylic on canvas, 110 x 100 cm, 2005
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Wiosna, z cyklu Organika, technika mieszana, płótno, 100 x 100 cm, 2005
Spring, from the series Organics, mixed media on canvas, 100 x 100 cm, 2005

Wiśnia, z cyklu Organika, technika mieszana, płótno, 100 x 130 cm, 2004
Cherry-tree, from the series Organics, mixed media on canvas, 100 x 130 cm, 2004



zielnik
herbarium



42 43

Łąka, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 150 x 200 cm (poliptyk), 2016
Meadow, from the series Herbarium, oil on canvas, 150 x 200 cm (polyptych), 2016
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ze szkicownika A. Rey: 

Sienna, 2 czerwca 2017 

Bujnie kwitnie wyka ptasia (świeża), margaretki, czerwona koni-
czyna. Poziomki kwitną, ale mają też owoce. Łąka niebieska.

Koniec maja - mlecze (mniszek lekarski) kwitły, poziomki kwitły - 
żółta łąka.

from A. Rey’s sketchbook: 

Sienna, 2 June 2017 

Bird vetch (fresh), oxeye daisies and red clover are in bloom.  
Wild strawberries are flowering, but they are bearing fruit at the 
same time. The meadow is blue. 

The end of May - dandelions have already flowered and so have 
wild strawberries - the meadow is yellow.

Sienna, 18 czerwca 2017

Zaczyna kwitnąć groszek (ciemny, ostry róż, niemal magenta, tro-
chę rozbielona i ocieplona). Wyka ptasia jest już trochę zwiędła. 
Margaretki kwitną przed domem - jedna kępka. Poziomki są czer-
wone. Łąka niebiesko-różowa.

Sienna, 18 June 2017

Green pea is starting to flower (dark, vivid pink shade, almost ma-
genta, slightly whitened and warmed up). Bird vetch has withered 
slightly. Oxeye daisies are flowering in front of the house - one tuft 
of them. Wild strawberries are red. The meadow is blue and pink.

Łąka 2, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 150 x 200 cm (poliptyk), 2016
Meadow 2, from the series Herbarium, oil on canvas, 150 x 200 cm (polyptych), 2016
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Starzec jakubek. W medycynie naturalnej wykorzystywany od 
wieków ze względu na silne działanie rozkurczowe. Leczono nim 
kolki żołądkowe, skurcze jelit, nadciśnienie. Zalecano kobietom 
jako środek powstrzymujący nadmierne krwawienia miesiączko-
we. Stosowano jako środek moczopędny i pobudzający właściwe 
czynności wątroby. Był pospolitym składnikiem ludowych nalewek 
przygotowanych przez większość polskich zielarzy. 

Rozwój nowoczesnej medycyny spowodował, iż odkryto, że roślina 
ta ma silne właściwości toksyczne. Odpowiedzialne są za to alka-
loidy pirolizydynowe występujące w znacznych ilościach w liściach 
i kwiatach starców. Już w 1920 roku doniesiono, że są to związ-
ki działające mutagennie, kancerogennie i hepatotoksycznie. Po-
twierdzono to doświadczalnie przeprowadzając wyczerpujące ba-
dania na zwierzętach, używając czystych form alkaloidów.

Dlatego dziś zaleca się używanie ekstraktów uzyskiwanych z liści 
i kwiatów starca jakubka tylko do krótkotrwałych kuracji. W przy-
padku leczenia chorób przewlekłych trzeba raczej go unikać, gdyż 
mogą mieć zgubny wpływ na wątrobę.

Niebezpieczny dla zwierząt hodowlanych: koni i kuców. Bardzo nie-
bezpieczny dla małych zwierząt domowych - psów, kotów. 

Ragwort (Jacobaea vulgaris). Owing to its powerful relaxant pro-
perties, ragwort has been used in natural medicine for ages. Tra-
ditionally, gastric colic, intestinal cramps and hypertension were 
treated with the use of it. It was also recommended to women  
as a remedy for excessive menstrual bleeding and used as a diure-
tic or liver function stimulant. It was a popular ingredient of tradi-
tional tinctures prepared by most Polish herbalists.  

The development of modern medicine has led to the discovery that 
the plant is highly toxic due to the pyrollizidine alkaloids present 
in large amounts in ragwort leaves and flowers. As early as in the 
1920s, it was reported that these are highly mutagenic, cancero-
genic and hepatotoxic compounds. This has been proven experi-
mentally by exhaustive animal testing with the use of the alka- 
loids in pure form.  

Therefore, it is now recommended that the extracts obtained from 
ragwort leaves and flowers should only be used for brief treat-
ments. In case of chronic diseases, they should be avoided, as they 
can have a harmful effect on the liver.

Ragwort is dangerous to farm animals such as horses and ponies 
and deadly to small household animals like cats and dogs.

Łąka 3, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 120 x 170 cm (poliptyk), 2017
Meadow 3, from the series Herbarium, oil on canvas, 120 x 170 cm (polyptych), 2017
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ze szkicownika A. Rey: 

Sienna, 25 czerwca 2017

Różowo-biała łąka + bordowe oregano. Kwitnie pachnący groszek, 
ciemnoróżowy - bujnie.

Przekwita już wyka (wysuszona - ale niebieska jest dalej). Kwitną 
pomiędzy groszkiem białe drobne kwiatki (jak dodatek do róż). 
Kwitną też dzwonki fioletowe. Jaskry jeszcze są.

Poziomki są czerwone ale to chyba resztki. Kwitną te wysokie niby-
rumianki (maruna), ale u nas na łące ich nie ma - są u Rafy na polu. 

Wszędzie zaczyna kwitnąć oregano (lebiodka) - pączki ciemnobor-
dowe, po rozkwitnięciu liliowo różowawe. Kwitnąć zaczynają też 
kwiatki, które wyglądają jak stokrotki w pęczkach na długich łody-
gach (przymiotno białe). Powój kwitnie.

Kolor liści oregano - zimny - rozbielony. 
Wyka - ciemna zieleń, zimna. 
Groszek - jasna zieleń, zimna - liście.

Ciekawa leszczyna koło starego domu. Na wiosnę liście ma bor-
dowe. Później robią się zielone. 25 czerwca - jeszcze część bordo-
wa od góry. 

Wyka, groszek, oregano - wszystko zimna zieleń, tylko przymiot-
no - jasna ciepła zieleń.

from A. Rey’s sketchbook: 

Sienna, 25 June 2017

Pink and white meadow + claret-coloured oregano. Sweet pea is in 
full bloom, it is dark pink and is flowering luxuriantly. Vicia is shed-
ding blossom (it is withered, but still blue). Purple campanulas are 
also in bloom. Buttercups are still there. Wild strawberries are red, 
but it seems only some of them have remained. These tall cha-
momile lookalikes (mayweed) are blooming, but there are none of 
them in our meadow - they are growing in Rafa’s field. 

Oregano (wild marjoram) is starting to bloom - its buds are deep 
claret while the flowers are pinkish lilac when they open. Flowers 
resembling daisies in bunches on long stems (white Erigeron) are 
also starting to bloom. Bindweed is flowering. 

The colour of oregano leaves - cool and whitish.  
Vicia - cool dark green. 
Peas - light green, the leaves are cool green.

There is an interesting  hazel near an old house. In the spring its  
leaves are maroon. They turn green later. On the 25 of June, some  
of them are still maroon on top.

Vicia, peas, oregano - all of them are cool green. Only Erigon is of 
warm light green shade.

Łąka 4, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 150 x 200 cm, 2017
Meadow 4, from the series Herbarium, oil on canvas, 150 x 200 cm, 2017
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Sienna, 7-9 lipca 2017

Łąka „wysycha”. Kwitnie oregano - liliowe kwiaty i bordowe pąki. 
Kwitnie kremowa „drobna gipsówka” - b. dużo. Kwitną żółte - sta-
rzec jakubek i coś jakby mlecz (sprawdzić co to). Kwitnie wysokie 
przymiotno białe (jakby stokrotki). Wysoka trawa usycha, stąd 
słomkowy kolor łąki.

Podłoże wciąż zielone, bo wilgotne. Kwitną też żółte kwiatki, chyba 
to jest lucerna (sprawdzić), białe koniczyny, liliowe babki lanceto-
wate. Malowana łąka zaczyna mieć słomkową górę. 

Sienna, 1-3 września 2017

Łąka brązowa. Kwitnie żółta nawłoć, jeżyny granatowe, coś 
co wygląda jak gipsówka (białe), niebieska cykoria podróżnik.  
To tylko trochę rozświetla brązowe, ciemno brązowe i ugrowe za-
rośla. Smutny widok. Do tego pochmurne niebo - ciemne. Sucho - 
strasznie sucho. Brak owoców na drzewach - ani jabłek, ani śliwek, 
ani gruszek. Orzechów też nie ma (co za rok...).

Oregano - ciemnobordowe kwiaty (już przekwitają), zielone, ciem-
ne listki - zlewają się z łąką.

Sienna, 7-9 June 2017

The meadow is ”drying up”. Oregano is blooming - lilac flowers and 
claret buds. Cream coloured baby breath is flowering very abun-
dantly. The yellow ones are also in bloom -  ragwort and something 
resembling dandelions (check what it is). Tall white Erigon is in  
bloom (its flowers resemble daisies). The tall grass is drying up, 
thus the straw colour of the meadow. The base layer is green, as it 
is still moist. Also, yellow flowers are blooming - it is Medicago, per-
haps (check it) - and so are white clover and lilac ribwort plantain.  
The painted meadow starts to have a straw top. 

Sienna, 1-3 September 2017

The meadow is brown. Yellow solidago is blooming, there are 
dark blue blackberries and something which looks like baby’s  
breath (white), as well as blue chickory. They can only partially  
brighten the brown, dark brown and ochre thicket. It is a sad sight.  
This is complemented by a dark cloudy sky. It is dry - terribly dry. 
No fruit on the trees - no apples, plums or pears. There are no 
nuts, either (what a year!) Oregano - dark claret flowers (already  
fading), dark green leaves blending into the meadow.

Nawłoć kandyjska, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 110 x 300 cm (dyptyk), 2018
Canadian goldenrod, from the series Herbarium, oil on canvas, 110 x 300 cm (diptych), 2018
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Wrotycz (Tanacetum vulgare) to roślina o bardzo silnym działaniu. 
Zawiera szereg substancji aktywnych, które niszczą bakterie, paso-
żyty, wirusy i grzyby, dokładnie oczyszczają i odtruwają organizm,  
a także wspierają mechanizmy odpornościowe. Wrotycz dzia-
ła również uspokajająco i rozkurczowo na mięśnie szkieletowe,  
co sprzyja głębokiemu odprężeniu i ułatwia zasypianie.

Wrotycz zawiera trujący tujon, dlatego powinien być stosowany  
w zalecanych dawkach. Wysokie dawki mogą działać toksycznie  
i spowodować zatrucie organizmu. 

Wrotycz, mimo trującego działania, posiada długą historię zastoso-
wania. Pierwsi uprawiali go starożytni Grecy ponad 2000 lat temu. 
Już wtedy przetwory z wrotyczu służyły do usuwania pasożytów  
z układu pokarmowego, w leczeniu zatruć oraz do opatrywania 
ran. Potem zalecano je także w histerii, bezsenności i niestrawno-
ści. W średniowieczu natomiast wrotycz stosowany był najczęściej 
przez kobiety pragnące pozbyć się niechcianej ciąży. Związki czyn-
ne zawarte w kwiatach stymulują napływ krwi do miednicy i mogą 
pobudzić menstruację oraz wywołać poronienie. Wyciągi i napary 
z ziela znalazły również zastosowanie kosmetyczne i służyły do roz-
jaśniania i oczyszczania cery, a w XIX w. w Irlandii kąpiele z wroty-
czem zalecano na bóle reumatyczne.

Tansy (Tanacetum vulgare) is a plant of very powerful properties. 
It contains a number of active substances which destroy bacteria, 
parasites, viruses and fungi, purify and detoxify the body, as well 
as support the immunological mechanisms. Tansy has also calming 
and relaxing effects on the skeletal muscles, which contributes  
to deep relaxation and facilitates falling asleep. 

Tansy contains poisonous thujone and should therefore be used  
in the prescribed dosage. High doses of tansy may have toxic  
effects, causing body poisoning.

Despite its poisonous properties, tansy has a long history of use.  
It was first grown by ancient Greeks over 2000 years ago.  
As early as that, tansy preparations were used to remove  
parasites from the gastrointestinal tract, in food poisoning and for 
wound dressing. Later, it was also recommended in hysteria, sleep- 
lessness and indigestion. In the Middle Ages, tansy was most often 
used by women who wished to get rid of unwanted pregnancy.  
Active substances contained in its flowers facilitate the flow of  
blood to the pelvis and may stimulate menstruation or cause  
 miscarriage. Extracts and infusions made from this herb were used for  
cosmetic purposes, to lighten and purify the skin. In the 19th 
century, baths with the addition of tansy were recommended  
for rheumatic pains.

Wrotycz, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 73 x 92 cm, 2007
Tansy, from the series Herbarium, oil on canvas, 73 x 92 cm, 2007

Rumianki przy drodze w Krężlu, z cyklu Zielnik,  
olej, płótno, 100 x 120 cm, 2007
Mayweed by the road in Krężel, from the series Herbarium,  
oil on canvas, 100 x 120 cm, 2007

Wrotycz, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 50 x 40 cm, 2007
Tansy, from the series Herbarium, oil on canvas, 50 x 40 cm, 2007
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Zatoka w Lelystadt, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 40 x 50 cm, 2011
Lelystadt Bay, from the series Herbarium,  
oil on canvas, 40 x 50 cm, 2011

Margaretki z Lelystadt, z cyklu Zielnik,  
olej, płótno, 40 x 40 cm, 2011
Oxeye Daisies from Lelystadt, from the series Herbarium,  
oil on canvas, 40 x 40 cm, 2011

Osty z Lelystadt, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 50 x 40 cm, 2012
Thistles from Lelystadt, from the series Herbarium, 
 oil on canvas, 50 x 40 cm, 2012

Maki z Lelystadt 2, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 40 x 50 cm, 2011
Poppies from Lelystadt 2, from the series Herbarium, oil on canvas, 40 x 50 cm, 2011 

Maki z Lelystadt, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 40 x 50 cm, 2011
Poppies from Lelystadt, from the series Herbarium, oil on canvas, 40 x 50 cm, 2011

Cykoria podróżnik, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 50 x 40 cm, 2011
Chicory Traveler, from the series Herbarium, oil on canvas, 50 x 40 cm, 2011

Dziurawiec, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 50 x 40 cm, 2009
St. John’s wort, from the series Herbarium, oil on canvas, 50 x 40 cm, 2009
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Przymiotno białe, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 50 x 100 cm, 2014
Erigeron annuus, from the cycle Herbarium, oil on canvas, 50 x 100 cm, 2014

Cykoria podróżnik w Przybyszowie, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 30 x 40 cm, 2012
Chicory Traveler in Przybyszów, from the cycle Herbarium, oil on canvas, 30 x 40 cm, 2012

Maki w Podlesiu 3, z cyklu Zielnik, olej, płótno, 60 x 80 cm, 2014
Poppies in Podlesie 3, from the series Herbarium,  
oil on canvas, 60 x 80 cm, 2014

Marchew w Krężlu, cyklu Zielnik, olej, płótno, 40 x 30 cm, 2012
Wild Carrot in Krężel, from the series Herbarium,  
oil on canvas, 40 x 30 cm, 2012
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