“Szczęśliwi Ci,
którzy nie zmarnowali szansy
wypowiedzenia się w którejkolwiek
z dziedzin sztuki”.
Jestem Kielczanką - dzielnica Stadion - Baranówek.
Moim marzeniem w dzieciństwie było:
-zostać harcerką - byłam zuchem
-Projektantką mody
-lub aktorką - występowałam we wszystkich imprezach
Szkolnych - lubiłam oklaski. Projektantką mody - bo całymi godzinami
m o g ł a m o g l ą d a ć ż u r n a l e z Wa r s z a w y, Wi e d n i a i B e r l i n a
w pracowni krawieckiej cioci mojej koleżanki. Widziałam już siebie
projektującą piękne suknie, ale tylko balowe i ślubne.
Lubiłam także malować akwarelki - przeważnie kwiaty, a za “Karczówkę”
namalowaną ze Wzgórza Kadzielni dostałam I miejsce a w nagrodę farby.
Musiałam zawsze coś robić; grać w piłkę, haftować, szydełkować, robić
makaty i różne tego rodzaju zajęcia.
W szkole średniej też lubiłam malować. Brałam nawet lekcje rysunku
a najbardziej pasjonowała mnie karykatura. Na każdej wolnej karteczce
rysowałam. Na każdej przerwie rysowałam kredą na tablicy karykatury moich
koleżanek i ich sympatii, a najczęściej mojej koleżanki Sabinki,
a ona nie pozostawała mi dłużna. Miała dobrą kreskę.
Moje zauroczenie tkaniną sięga lat dziecinnych. W domu moich rodziców
były trzy kilimy. Jeden - najmniejszy - zawieszony był przy moim łóżku. Na
jasno beżowym tle kwiaty. Lubiłam patrzeć jak promyki słońca rozświetlają
kolory ich płatków. Stawały się takie piękne i radosne, a gdy padał deszcz były
smutne i ja też. Zastanawiałam się jakim sposobem zostały wykonane.
Studiując w Krakowie, w wolnym czasie uczestniczyłam kilka razy
w warsztatach tkackich studentów Wydziału Tkaniny Artystycznej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych, na które zaprosiła mnie Irenka - koleżanka z
Kielc, później wykładowca w naszym Liceum Plastycznym. Moje
zauroczenie tkaniną sięgnęło zenitu. Śniłam o zobaczonych pracach.
I wtedy postanowiłam, że muszę poznać te dziedzinę sztuki.
Ze względów rodzinnych musiałam korzystać z urlopu dziekańskiego
i wrócić do Kielc. Podjęłam pracę w ekspozyturze CPLiA w Dziale
Artystycznym, którego szefem był profesor Jan Aleksander Zaremba, malarz i
grafik. Ukończył Uniwersytet Lwowski, wujo znanego w Kielcach malarza
Bolesława Cetnera. Dla mnie to nie była praca - uczestniczyłam
w wykładach, zdobywałam wiedzę o sztuce, malarstwie i tkaninie. Poznałam
rękodzieło ludowe - regionalne w zakresie tkaniny, ceramiki, rzeźby,
hafciarstwa i malarstwa. Tkanina w Spółdzielni “Tkactwo Świętokrzyskie”
znowu mnie zachwyciła i przypomniała o marzeniach. Zauroczenie i pasja do
tkaniny konsekwentnie rozwijały się we mnie przez te wszystkie lata.
Twórczość moja nie jest związana z żadną szkołą artystyczną, jest wynikiem
wielu “splotów życiowych’ i bardzo ciężkiej, wieloletniej pracy “przy ramie”.
Lubię utrwalać to co mnie zachwyca, a więc nasze piękne Świętokrzyskie:
pejzaże, kwiaty a także zabytki. Nie zachwyca mnie natomiast tematyka
abstrakcyjna. Staram się aby moje tkaniny były pogodne, a kolorystyka
wyciszona, aby dawała spokój, ciszę i ciepło.
Prace swoje prezentowałam na 11 wystawach indywidualnych, byłam
uczestniczką 6 plenerów tkackich i 5 warsztatów krajowych, na których
wykładowcami byli profesorowie Akademii Sztuk Pięknych. Uczestniczyłam
w 6 konkursach krajowych. Jednym z nich był konkurs na tkaninę
tematycznie związaną z Ziemią Świętokrzyską , w którym zajęłam I miejsce
tkaniną “Jaskinia Raj”,
natomiast w
konkursach organizowanych
przez Grupę Tkacką w Częstochowie dwa razy otrzymałam wyróżnienie
w tym za miniaturę tkacką.

Uczestniczyłam w 144 wystawach zbiorowych - wielu z nich byłam
organizatorką. Były to wystawy w Kielcach, Bydgoszczy, Częstochowie,
Turku, Zielonej Górze, Złotym Potoku, Sandomierzu i Busku Zdroju.

Z okazji obecnej wystawy chciałabym podziękować: Pani
Jadwidze Wosik, artystce plastyczce z Częstochowy, która przez te
wszystkie lata wspomagała nas swoimi radami
i doświadczeniem artystycznym, Dyrekcji Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Kielcach oraz Panu Profesorowi
Zdzisławowi Surowcowi za wieloletnią współpracę, naszemu
GŁÓWNEMU PATRONOWI - Prezesowi Zarządu KSM
i “Miniaturze” za pracownię, pomoc techniczną i organizację
wystaw oraz Dyrekcji Domu Środowisk Twórczych za
przyjęcie i możliwość prezentacji na wystawach
serdeczne
w pałacowej Galerii Sztuki.
Udział w wystawie - Grupa Tkacka KSM Kielce
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“Sztuka to barwa codzienności”.
Jest wiele ludzi obojętnych na to, z czym obcują na co dzień. Ale czasem
w ludzkim tłumie pojawi się taka perełka, pełna piękna i wewnętrznego
blasku. Umie dostrzec wokół siebie tak piękno jak i drugiego człowieka.
Nie tylko dostrzec , ale i utrwalić w niepowtarzalnej, doskonałej formie.
Potrafi zatrzymać blask światła na kropli rosy, zapach polnego kwiatka,
piękno polskiej natury. Takim człowiekiem jest autorka tej wystawy. Nie
tylko utrwala w trwałej formie piękno, ale umie się nim podzielić. Jest
wieloletnim animatorem kultury plastycznej w Kieleckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. W klubie “Miniatura” prowadzi społecznie grupę tkacką
już 35 lat. Organizuje plenery malarskie i tkackie, warsztaty twórcze,
spotkania edukacyjne i prezentacje sztuki - wystawy. Tak wiele ludzi skupia
wokół siebie. Daje im radość tworzenia i dumę z efektów tej pracy. Oddana
ludziom i sztuce. Dzieli się swoją wiedzą i wielką pasją twórczą.
Prace prezentowane na tej wystawie najwięcej powiedzą o autorce, bo
tworzenie to rozmowa nie tylko z samym sobą. To najprawdziwsze
wyznanie, że z pięknem warto obcować na co dzień. Warto je utrwalać, by
móc przekazać to drugiemu człowiekowi oraz zapisać czystą kartę życia
niepowtarzalną treścią i ocalić piękno od zapomnienia.
Jadwiga Wosik.
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