„Prace pani Grażyny Nóżki oscy
lują w nurcie impresjonizmu, czerpie
ona z bogactwa natury i subtelnie ją
przetwarza. Główne środki wypowie
dzi w twórczości to finezja koloru, szma
ragdowe tło obrazu z różnymi odcie
niami wszelakiej zieleni, rubinowa kre
ska, kontur tworzą czarodziejską
harmonię całości obrazu. W poszuki
waniu nastroju poprzestaje na kilku
wybranych kolorach robiąc z nich fan
tastyczny użytek. Laserunkowa prze
cierka konkuruje z żywą paletą. Eks
ponowana galeria prac wzbudza reflek
sję: romantyczna bajkowość przemienia

się z powszechnym realizmem. Deko
racyjna, graficzna kreska ustępuje śla
dom pędzla (jak u wielkich mistrzów)
w zwiewną harmonię światła. Motywy
krajobrazu z konturową architekturą
urzekają własną konwencją patrzenia
na rzeczywistość. Unika wszelkiej do
słowności stosując oryginalne rozwią
zania. Ekspresja barw, formy, faktury
i finezji przyciąga i zachwyca. Kompo
zycje kwiatowe czarują pięknem, dźwię
kiem i blaskiem. Zachęcają do zachwy
tu, nęcą olejkami eterycznymi”.

Grażyna NóżkaJabłońska
 urodzona w Krzczonowie w 1957 r.
Absolwentka VI LO i Instytutu Peda
gogiki i Psychologii UMCS w Lublinie
(1982). W 1986 r. ukończyła Studia
Podyplomowe w Instytucie Wychowa
nia Artystycznego UMCS w pracowni
malarstwa prof. Mariana Stelmasika.
Zajmuje się twórczością w zakresie ma
larstwa olejnego i pasteli. Interesują
ją pejzaż, martwa natura, kompozy
cje figuratywne z pogranicza abstrak
cji ekspresyjnosymbolicznej. Brała
udział w wielu plenerach w kraju i za
granicą, licznych akcjach charytatyw
nych takich jak: „Lubelscy plastycy lu

belskiemu Hospicjum Małego Księ
cia”, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie
ciom Archidiecezji Lubelskiej (2008,
2009), Dajmy Dzieciom Uśmiech na
potrzeby Kliniki Hematologii i Onko
logii Szpitala Dziecięcego w Lublinie
(20162019). Od 1992 r. jest aktyw
nym członkiem Polskiego Stowarzy
szenia Nauczycieli Plastyków. Jej cy
kle malarstwa to: Kadry z Lublina,
W podcieniach, Miejsca, Meandry
wolności, Płuca Ziemi. Za wybitną
pracę dydaktyczną z dziećmi i twór
czość artystyczną w dziedzinie malar
stwa otrzymała liczne nagrody i wy
różnienia. Ma na koncie 11 wystaw
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indywidualnych i ok. 80 zbiorowych,
w tym w 2017 r. Wystawę Jubileuszo
wą z okazji 30lecia twórczości arty
stycznej i 35lecia pracy pedagogicz
nej w Szkole Podstawowej nr 40 i Sz
kole Podstawowej nr 2 w Lublinie.
Otrzymała Nagrodę Prezydenta Mia
sta Lublina (2001), Medal Komisji Edu
kacji Narodowej (2010), Nagrodę Lu
belskiego Kuratora Oświaty (2013),
Nagrodę Jubileuszową (2016). Uczest
niczyła w: XI Ogólnopolskim Bienna
le Twórczości Plastycznej Nauczycieli
w Domu Nauczyciela w Puławach (2012)
 wyróżnienie, XII Ogólnopolskim
Biennale Twórczości Plastycznej Nau
czycieli w Miejskim Ośrodku Kultury
w Świdniku (2014)  III nagroda. Wie
lokrotnie brała udział w Międzynaro

dowym Biennale Twórczości Artystycz
nej Nauczycieli w Tarnowskim Cen
trum Kultury, Ogólnopolskiej Wystawie
Twórczości Pedagogów Plastyki w Biu
rze Wystaw Artystycznych w Rzeszo
wie (20032020), w XIV i XV Ogól
nopolskim Biennale Twórczości Pla
stycznej Nauczycieli w Lublinie (2018,
2020), w Wystawie Twórczości Pla
stycznej „Nasza Niepodległa” w Woje
wódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie
(2018). Brała także udział w jubile
uszowych wystawach PSNP (2010,
2015) i wystawach cyklicznych pt.
„W poszukiwaniu piękna”,„Barwą i kre
ską” (2017, 2018) w Galerii WOK
w Lublinie oraz w ok. 80 wystawach
zbiorowych Stowarzyszenia w regio
nie (Janów Lubelski, Kurów, Zakrzó
wek, Żyrzyn, Kock, Łęczna, Końsko
wola, Radzyń Podlaski i Puławy).
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