
                    

 
 
 
 

 

 

W pewien styczniowy wtorek uczniowie klasy 7b wybrali się do Starej Rzeźni. Brzmi 
dla niektórych zagadkowo? Możliwe, bo zapewne nie każdy wie, że Stara Rzeźnia to 
zabytkowy odrestaurowany budynek na szczecińskiej Łasztowni, który od grudnia 
2014 r. jest Centrum Kultury Euroregionu. Organizowane są tu pokazy filmowe, 
spektakle teatralne, wystawy, warsztaty dla dzieci i dorosłych, koncerty, konferencje 
spotkania autorskie z lokalnymi artystami.  I nasza młodzież pod opieką nauczyciela 
plastyki - p. Buczkowskiej oraz p. Gawęckiej skorzystała z zaproszenia i udała się na 
wystawę obrazów szczecińskiej artystki z podstargardzkiego Zieleniewa, pani 
Hanny Michalskiej-Żurych.  
 

Artystka malarstwem zajmuje się od ponad 10 lat. Oprowadzała nas po wystawie 
składającej się z około 50 obrazów, przy każdym z nich opowiadała, jaką techniką 
został namalowany i co było bodźcem do jego powstania. Uczniowie zadawali pytania, 
dzięki którym wiemy, że malowanie jest dla artystki miłością, przyjaźnią i pasją. Pani 
Hanna maluje pejzaże, architekturę, martwe natury, kwiaty. Stosuje techniki typu olej, 
akryl, akwarela, pastele, techniki mieszane. Maluje na czarnych, holenderskich 
płótnach, używa farb z „wyższej półki”, a jedna taka tubka kosztuje około 80 zł. 
Zdaniem malarki to przyzwoite materiały, które nie blakną i nie wypaczają się.  

 

Zwiedzanie Europy, fotografowanie przyrody, zabytków, które zrobiły wrażenie na 
artystce to początek procesu tworzenia. Pani Hanna jest zdania, że na pewnym etapie 
życia człowiek zaczyna widzieć pewne sytuacje, wrażenia obrazami. To, co uderzy, co 
zapisze się niejako w pamięci, przenosi potem na płótno. I z takich właśnie obrazów, 
wrażeń, przeżyć składa się cała wystawa w Starej Rzeźni. Dzięki niej my też mogliśmy 
się przenieść np. do ciepłych krajobrazów Francji, Włoch czy Brazylii. Prace Hanny 
Michalskiej-Żurych prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych  
w kraju i za granicą. Wiele z nich znajduje się w zbiorach prywatnych w Polsce, 
Czechach i Francji. 
 

Dzięki udziałowi w plenerach malarskich artystka ciągle uczy się nowego spojrzenia na 
temat, nowych sposobów malowania. Doceniła to Kapituła redakcji „Głosu 
Szczecińskiego” nominacją do tytułu „Osobowość roku 2017” za pracę twórczą, udział 
w plenerach, tworzenie wystaw.  
 

Obrazy Hanny Michalskiej-Żurych można kupować, kontaktując się najpierw z autorką 
telefonicznie. Ceny większych obrazów wahają się od 1800 do 2000 zł, mniejszych od 
500 do 800 i ustalane są indywidualnie. 
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   Dziękujemy Pani Hannie Michalskiej 

-Żurych  za zaproszenie i życzymy 

natchnienia i dalszych sukcesów.  
    

                             Z pozdrowieniami  
     

         Uczniowie klasy 7b wraz z opiekunami 

 


