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 Mała Galeria Małych Artystów to cyklicznie organizowana wystawa 

prac  p las t ycznych  dz i ec i  i  m łodz i e ży  z  pu ławsk ie j  P lacówk i 

OpiekuńczoWychowawczej im. Marii Konopnickiej.

 Przez wiele lat prowadziłam koło plastyczne w placówce. Nazbierało się 

trochę przeróżnych prac, których nie chciałam i po prostu nie mogłam wyrzucić, 

a jednocześnie zaczynało brakować na nie miejsca w szafie. Szukałam sposobu 

na pokazanie światu tego ogromnego potencjału twórczego i talentów moich 

podopiecznych, niezwykłych pomysłów, ekspresji i ponadprzeciętnej wyobraźni. 

Tak narodził się pomysł stworzenia Małej Galerii Małych Artystów, który udało 

się urzeczywistnić dzięki Danucie Brajer z Puławskiego Ośrodka Kultury Dom 

Chemika. Pierwszy wernisaż odbył się 1 czerwca 2004 r. Z panią Danutą 

współpracowałam do 2012 roku. Od 2013 r. przygotowanie ekspozycji ze strony 

POK „Dom Chemika” koordynuje Kamila Salwowska. W tym roku odbywa się 

piętnasta, jubileuszowa wystawa, na której swój dorobek artystyczny prezentuje 

18 młodych artystów.

 Przez lata na wystawach były prezentowane prace plastyczne wykonane 

w przeróżnych technikach, były fotografie, prace przestrzenne, grafika 

komputerowa, haft krzyżykowy, a nawet teksty piosenek i wiersze. Bywało i tak, 

że obok prac dzieci można było zobaczyć prace opiekunów.

 Zawsze mogłam liczyć na pomoc i wsparcie koleżanek z pracy, które 

chętnie włączały się w przygotowania wystawy. Były to: Alina Radko, Anna 

Zdrzalik, Halina Ciupa, Anna Tuszyńska oraz nie pracujące już w Domu 

Dziecka: Anna Posłuszny, Maja Banaszek,Agnieszka Lipniewska.

 Zajęcia plastyczne to cała masa zabawy i frajdy, a także pole do 

eksperymentów, sposobność lepszego poznania i siebie i drugiego człowieka 

oraz możliwość ogólnego rozwoju. Dzięki twórczej aktywności dzieci radzą sobie 

lepiej z własnymi emocjami, oswajają lęki, a marzenia stają się bardziej 

osiągalne. Dlatego staram się inspirować swoich podopiecznych do działania.

 Dziękuję wszystkim, którzy włączali się i włączają w organizację Małej 

Galerii Małych Artystów, którzy mają ten cudowny dar bezinteresownej pomocy 

innym, którzy sprawiają, że marzenia się spełniają.

      Urszula Żmudzińska

Uczestnicy wystawy: 
Sebastian Drążyk, Patrycja Galas, Iwona Kolibska, Artur Korchut, Weronika 
Kuś, Klaudiusz Kwiatkowski, Mateusz Kwiatkowski, Patrycja Kwiatkowska, 

Adam Majewski, Paulina Majewska,  Zuzanna Majewska, Jerzy Nowicki,  
Blanka Ochal, Samanta Ochal, Daria Pułka, Michaela Sikora, Jakub Wardziński, 

Eryk Wardziński.


