
                     

                          
                         

 



 

urodziłam się w Haynau  ,w 1943 r.                                                                                                                                                                                                                                                         

w polskiej rodzinie robotników przymusowych III Rzeszy  ,                                                                                                                                      

obecnie Chojnów woj. dolnośląskie . 

 

 

Jestem absolwentką Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej .Przygodę ze sztuką rozpoczęłam wiele lat temu -jeszcze w dzieciństwie pod okiem matki 

Od 1963 roku - przez 35 lat dzieliłam się swoją wiedzą, umiejętnościami, wyobraźnią z uczniami na lekcjach techniki ,plastyki i zajęciach pozalekcyjnych                

w miejscowym liceum im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Młodzież odnosiła pod moim kierunkiem znaczące sukcesy w wielu różnorodnych konkursach ….m.in. 

cztery kolejne I miejsca krajowe w konkursach plastycznych / nagraniem TVP2/.Prace uczniów   wystawiane  były w 1979 r. w siedzibie UNESCO .Sukcesy uczniów 

były jednocześnie moimi sukcesami . 

                                                        

 Portret-1963 –haft                              zajęcia pozalekcyjne L.O Szydłowiec                                              uroczystość z nagrania TVP2 -Szydłowiec 

Wówczas nie myślałam o osobistych sukcesach .Aż w 1988 r. przyszedł czas pokazania światu mojej twórczości .                                                                                      

Od     1988 r. prezentowałam swój dorobek na ponad 30 wystawach indywidualnych i zbiorowych.  

                          

 1989r.-Szydłowiec –Centrum Kultury                                                            1992r r.-Radom –targi artystyczne              

                                                                                                      

1996-zamek „bractwo przygody”                                                                                           1999 – Tarnów –I Biennale ART.ZNP 

 



                                                                                             

 1999 r. Szydłowiec –Muzeum Lud. Instr. Muzycznych                                          2000 r. Radom –Resursa Obywatelska  ……..                                      

2000r. Gorzów Wielkopolski ..wystawa poplenerowa …….GALERIA BWA…………………………………………………………………………………………………      

                                                                                                               
2001 r.-Radom –Resursa Obywatelska                                                            2002 r. Rynek Wielki                              2004 r. –Szydłowiec –Centrum Kult.”anioły”   

   2003 r. Szydłowiec –zamek                    2004nr. Szydłowiec –Gimnazjum J. Pawła                2004 r. –Poznań targi pozn. 

                                                          

2005 r. Szydłowiec –Rynek Wielki                                                                                                    2006r. –Chlewiska –GOK                                                                                     



     

2007 r.Skarżysko-Kam –MCK                                                                             2009 r. Kozienice –sala wystaw art.                     

  

2011r Szydłowiec –Muzeum Lud.Instr.Muz.                                               2011r.-Chlewiska –GOK                                         

                                                    

2011r.Szydłowiec –Biblioteka Pedagogiczna                                                                      2012 r. Szydłowiec –Rynek Wielki –Zygmunty                       

              

Oprócz wystaw na których  prezentuję swoje prace  ,uczestniczę w promowaniu naszej małej ojczyzny przez władze samorządowe 

           

Ratusz dzielnicy W-wa Sródmieście              2009 r. –Opinogóra –promocja powiatu                 Szydłowiec –„spotkanie ze sztuką”           

 



 

Jestem osobą z tych „niespokojnych”, lubię nowe wyzwania ,nieustannie sprawdzam swe umiejętności ,rozwijam  warsztat twórczy, realizuję nowe pomysły. 

Wybór określonej formy wynika z  wewnętrznej potrzeby , tworzenia czegoś nowego .Ciągłe poszukiwania                i kreatywność przyczyniają się do tworzenia 

inspiracji w wielu obszarach artystycznych. Każda kolejna wystawa to dodany nowy temat. Wciąż zaskakuję sama siebie oryginalnymi wizjami artystycznymi, 

udowadniam – że niekoniecznie narzędziem tworzenia dzieł musi być pędzel i farba. Gromadzę wiedzę i pomysły w swoistym katalogu. Wiele z nich czeka wciąż  

na realizację. Na pierwszej wystawie  prezentowałam hafty regionalne. 

                                       

haft kaszubski      wycinanka łowicka                    haft rycherie’u                      makrama  

       

pejzaż ze skóry                            torba skórzana                        PATCHWORK 

                               

haft krzyżykowy                            koronka koniakowska                                             malarstwo na szkle                              

                                          

witraż w ołowiu                               lampa wyk.tech.Tiffanego                   mozaika witrażowa    ikona  



                                                                         
biżuteria                    bransoletka - sutasz                                                               malarstwo         

                                                                    
decoupage’u                                renowacja-techniką decoupage’u                      anioł z dzwonkiem-akryl               malarstwo –ratusz  

          

bombka –kor.koniakowska         bombka –decoupage’u                                           pisanka ażurowa                     pisanka decoupage’u  

Moja twórczość kojarzy się mieszkańcom Szydłowca z aniołami . Tworzenia tych niebiańskich postaci to moja pasja :  ze szkła, koronki, płóciennych 

,haftowanych, malowanych na desce i na szkle, mozaiki  witrażowe, filcowe ,z makówek ,malowanych na bombkach choinkowych i w formie obrazów 

malowanych na płótnie...............................................................................................................  

                  

                            

                                           



    

     Na uwagę zasługują  twórcze inspiracje miniatur „pamiątki z Szydłowca” .  

              ..... 

 

            

 

                                                                 

Zainteresowania, spostrzeżenia, przykłady mojej pomysłowości publikowano na łamach prasy: Głos Nauczycielski * Słowo Ludu  *Gazeta Wyborcza * 

Wychowanie Techniczne i Plastyczne w Szkole * Spółdzielczość w Szkole * ”Ziemia Odrowążów” *  Tygodnik szydłowiecki *w katalogu wydanym przez Wydział 

promocji miasta Szydłowiec ph. „ Szydłowieccy artyści”. Jestem autorką wspomnień „Nadzieja” dla Fundacji Polsko – Niemieckie  „Pojednanie”* współautorką 

podręcznika do techniki dla ucznia – wyd. Fosze Rzeszów* autorką kilkunastu artykułów do prasy kobiecej : „Wena” i „Twórcze inspiracje” * książki  złożonej     

już  do druku „Pisankowe inspiracje- tradycja a nowoczesność” z projektu Wydziału promocji powiatu szydłowieckiego /współpraca pomiędzy gminami/. 

      

Tytuły  artykułów :  

 1963-„dialog w sali egzaminacyjnej *1988-„rodzynki w cieście” *1985-Szkolne galerie sztuki * 1987-„Makramy ! to moje życie „* 1987-  „Motyle, diabły i ...” 

1989 – „ W ludowych tradycjach tkwią nasze korzenie„* 1992 – „Targi numer sześć „* 1997 – „Alina Czyż „* 2000 – „Jubileuszowa wystawa „ .........................                      

2000 –„Przegląd twórczości artystycznej”*2002 – „WośP grała w Szydłowcu „*2003–„obrazy malowane igłą „*2000 –„ Bożonarodzeniowe reminiscencje*      

2004 – „ Alina od aniołów „*2004 – „Dzień Piękniejszej Polski w Szydłowcu „*2004 – „Artyści w Poznaniu „*2004 – „ Strój łowicki za witraż „*2005 – „Ręce ,które 

tworzą   piękno „*2005 – „ nie sztuka coś dostać , kupić , przysposobić ,sztuka sercem poczuć a rękami zrobić „* 2005 – „ spotkania po latach „* .................... 

2006 – „ przekazali stolicę „*2006 – „ Tworzenie piękna wypełnia jej życie „* 2009 – „ Szydłowiec w Opinogórze”*2011 – „ cudze chwalicie, swego nie znacie” 

2011 – „ Muzealna wystawa*2011 – „ W świecie sztuki „*2011 – Malarstwo „pod dębem „ *2011 – „ Pomysłowa kobieta „*2011 – „ Z wizytą w galerii „*...... 

2011 – „ Pani od rzeczy pięknych „ *2012  - „ Rękodzieło i tenis „                                      



 

W 1998 roku przechodząc na emeryturę nie zamknęłam się w domu. Szybko odnalazłam się w nowej rzeczywistości .Spełniam swoje marzenia i tęsknoty za 

idealnym światem . W każdej pracy zostawiam cząstkę siebie.  Moje najbliższe otoczenie twierdzi, że swoim życiorysem i pomysłami obdarowałabym wiele  osób. 

Zintegrowałam środowisko miejscowych artystów i wspólnie stworzyli miejscową galerię. Obecnie prezentujemy swoją twórczość w szydłowieckiej siedzibie 

informacji turystycznej i na okolicznościowych imprezach , spotkaniach z osobami i delegacjami odwiedzającymi Szydłowiec. 

                

Zaczarowanym światem  swojego talentu chętnie dzielę  się z innymi. Jedną z form to pokazy i warsztaty dla uczniów miejscowych szkół , z okazji 

prezentacji prac na wystawach, warsztaty dla słuchaczek Uniwersytetu III Wieku ,dla członków Stowarzyszenia „Stacja Szamocin ”,z projektu szydłowieckiej 

Biblioteki Multimedialnej „z rękodziełem w nowoczesny rynek pracy ...decoupage’u... – dla bezrobotnych kobiet, przygotowuję się do przeprowadzenia 

warsztatów z projektu „FUNDUSZ WSPÓŁPRACY”- pod hasłem „ocalić od zapomnienia” w miejscowościach: Kowala, Kończyce- Kolonia – uczestnikami kursu 

będą dzieci w wieku szkolnym.          

     

 

                    

 

Będąc czynnym nauczycielem zostałam odznaczona:- Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” - II nagrodą Ministerstwa Edukacji Narodowej*         

Złotym Krzyżem Zasługi KE * Złotą Odznaką ZNP *W 2004 roku za upowszechnianie kultury w małej ojczyźnie została uhonorowana dyplomem Kapituły Ruchu „ 

Piękniejsza Polska” * w 2007 roku otrzymałam medal od władz miejskich z okazji 580 –lecia  Szydłowca „ w dowód uznania i wdzięczności „* w 2014 roku 

uhonorowano mnie złotą odznaką Zarządu Głównego ZNP za aktywny udział i propagowanie idei związkowych w okresie 50 lat.  



          

 

Od 2012 roku zdobywam wiedzę,  umiejętności rozwijając warsztat twórczy w zakresie korzystania z programów komputerowych. Wynikiem tej dziedziny jest 

opracowanie publikacji,  przygotowanej do druku pt. „ Pisankowe inspiracje –tradycja a nowoczesność „. Moje  prace można podziwiać w siedzibie 

szydłowieckiej informacji turystycznej, w nowo otwartym hotelu „ pod dębem”, Piwnicy szydłowieckiej pod ratuszem, oczywiście w domu  oraz na  stronie 

internetowej    www.alinaczyz.pl    oraz na stronie   gildia.chojnow.eu/czyz_alina   w   2013 roku przyjęto mnie do grona artystów mojej rodzinnej miejscowości.                                                                                                                                                                                                            

cytaty z kroniki :  - „Swoją twórczością zmienia świat i czyni go bardziej ludzkim „ –ks. Biskup Wacław Depo –  absolwent mojego liceum ..................   

         - „optymizm , pogoda ducha , ciekawość świata  ,któremu potrafi nadać artystyczny wymiar pozwala   się domyślać , że nie powiedziała       

jeszcze ostatniego słowa . Całokształt tematyki twórczej  czyni artystkę o wszechstronnych możliwościach . ..-mgr Anna Łękawska  .............................................

              

             

  
              

              

              

                              

 
 

http://www.alinaczyz.pl/

