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Już jako mała dziewczynka
bardzo lubiła rysować. Kredki i
pastele były w domu zawsze.
Przerysowywała obrazki i koloro-
wała je na swój własny sposób. Na
początek na małych kartkach. Na
niejednym zdjęciu z dzieciństwa
siedzi przy swoich rysunkach z
ołówkiem i kredkami. Kredki oka-
zywały się najlepszym prezentem
na imieniny i Gwiazdkę.

Monika wspomina, że w szkole
podstawowej uwagę na nią zwró-
ciła nauczycielka plastyki Eliza
Kosmalska. Ona pierwsza zorien-
towała się, że Monika rysuje swój
świat, że jest w tym inna. Namó-
wiła ją na zajęcia w kółku plastycz-
nym, zachęcała do konkursów,
rozmawiała o sztuce. Już wtedy
Monika tworzyła plakaty na im-
prezy szkolne, robiła kopie obra-
zów znanych artystów, rysowała z
wyobraźni. Dzisiaj mówi, że to był
początek jej marzeń o tym, by kie-
dyś zostać plastykiem. W gimnaz-
jum miała pierwszą swoją małą
wystawę.

- Na prawdziwe wystawy cho-
dziłam do galerii MBWAw Lesznie
- dodaje. Do dziś śledzę wszystkie
artystyczne wydarzenia w tej gale-
rii. Ale wtedy zaczęłam też uczęsz-
czać tam na zajęcia plastyczne.
Byłam w grupie najmłodsza.
Chciałam przygotować się do eg-
zaminu wstępnego do Liceum Pla-
stycznego. Inni zdawali już na
studia, a ja po raz pierwszy ze-
tknęłam się z martwą naturą, z ma-
larstwem. Do tej pory głównie
rysowałam. To były wspaniałe za-

Monika Mazurkiewicz z Kąkolewa ma 19 lat, właśnie zdała maturę i
obroniła dyplom. Jaką jest dziewczyną? Wydaje się, że nieśmiałą, bar-
dzo skromną. Była zdziwiona, że chcemy o niej pisać. Jej zdaniem to
normalne, że realizując pasję, trzeba dawać z siebie wszystko.

MARZENIA MO
jęcia.

Już wówczas Monika dosko-
nale wiedziała co chce robić dalej.
Wybrała Liceum Plastyczne im.
Piotra Potworowskiego w Pozna-
niu. Tam, jeszcze jako gimnazja-
listka, jeździła w soboty na praktyki
z rzeźby, rysunku i malarstwa.
Chciała poznać środowisko arty-
styczne i poczuć jego twórczą at-
mosferę. A w domu wspierali ją
wszyscy, rodzice, brat, babcia.

Dostała się do tego liceum.
Pierwsze marzenie zrealizowała
więc w całości. A sprowadzało się
ono do czterech lat nauki, pozna-
wania technik oraz tworzenia pod
okiem profesorów. I corocznych
plenerów rysunkowo-malarskich, a
także projektowych. Te najbardziej
owocne odbywały się w pracowni
Domu Akademickiego poznańskiej
ASP w Skokach oraz w Kazimierzu
Biskupim. Jeden z wykładowców
powiedział o Monice, że przez te
cztery lata zmieniła się i rozwinęła
o 360 stopni. Zrobiła więc chyba
wszystko co mogła.

- Zaczynałam od rysunku - wy-
jaśnia Monika. - Był dla mnie ła-
twiejszy.. Zawsze lubiłam czerń i
biel oraz wszystkie odcienie szaro-
ści. Dlatego uwielbiam rysować
ołówkiem, węglem. Potem pozna-
wałam malarstwo, rzeźbę, włączy-
łam do swoich prac kolor.

O swoich obrazach Monika po-
trafi opowiadać z pasją. W takich
momentach zapomina, że jest
skromna, czy nieśmiała. Z deta-
lami opowiedziała nam jak przy-
stępowała do tworzenia pracy

dyplomowej. Inspiracji szukała w
swoim środowisku, w domu. Tam
znajdowała najróżniejsze przed-
mioty, które potem stawały się ele-
mentami plakatu, budowały
postacie, a także nastrój i dyna-
mikę. Wykorzystała na przykład
wzory wałka malarskiego, swoje
zdjęcie z dzieciństwa, mały grze-
bień, szare papierowe torebki. Po-
kazała proces twórczy, poddała go
krytyce i zaprezentowała w galerii
wykorzystując dodatkowo farbę
fluorescencyjną i światło UV. Zdała
dyplom z oceną celującą.

W 2008 roku Monika zajęła z
profesorem Henrykiem Starikiewi-
czem I miejsce w Międzynarodo-
wym Konkursie Nauczyciel -
Uczeń w Brześciu. W 2009 roku
reprezentowała Liceum w Makro-
regionalnym Przeglądzie Szkół
Plastycznych w Gdyni. Już w I kla-
sie swoje prace wystawiała w
MBWA w Lesznie, a potem dwu-
krotnie w galerii liceum, jako
uczennica klasy IV. Między innymi
z trzema koleżankami została w
ten sposób wyróżniona w przeglą-
dzie prac uczniowskich ostatniej
klasy. Jako jedna z najlepszych
uczennic skierowywana była co
roku na plenery plastyczne.

- Do tej pory rysunkiem i malar-
stwem opowiadałam bardziej o
sobie, niż o świecie zewnętrznym
- zwierza się Monika - W przyszło-
ści jednak nie chcę zamykać się w
takich ograniczeniach. Chciałabym
specjalizować się w grafice warsz-
tatowej, twórczej, otworzyć na in-
nych ludzi, na to co mnie otacza.
Marzę o studiach na tym kierunku.

Zapytana o to, czy ma jeszcze
czas na inne pasje, bez wahania
odpowiedziała - teatr. Już w Lesz-
nie chodziła na spektakle
ʻʼTeatru8Dniaʼ,ʼ w Poznaniu do
Teatru Wielkiego, do Teatru No-
wego. Jeździła na festiwale teat-
ralne. Być może kiedyś mogłaby
zająć się scenografią teatralną. Na
razie ma inne plany. Złożyła pa-
piery na Akademię Sztuk Pięknych
w Poznaniu. Jeśli się dostanie, bę-
dzie po raz kolejny wiedziała, co to
znaczy być szczęśliwą. Realizacja
takiego marzenia może bowiem to
szczęście jedynie potwierdzać.

A, że jest na właściwej drodze
pokazujemy dwa obrazy jej auto-
rstwa. Oba zwróciły uwagę znaw-
ców.
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