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To króciutkie zdanie, wyjęte z tekstu Mariusza Woszczyńskiego zdaje się celnie ukazywać emocjonalny stosunek 
autora do rzeczywistości. Natomiast zdania następne: „Ważna jest próba opisania świata i tego, co w nim zauważamy, 
co nas porusza, interesuje, przykuwa naszą uwagę. Mam dwie silne fascynacje. Jedna wiąże się z myśleniem o obrazie 
malarskim. Druga dotyczy przefiltrowanej przez oko rysownika rzeczywistości życia codziennego. To obserwacja 
natury z jej elementami i fragmentami, obserwacja pulsu życia, zachowań ludzkich, sytuacji dziejących się wokół 
nas” – to już właściwie skondensowany program i, poniekąd, określenie samej metody pracy. W rozumieniu autora 
dopiero te dwie fundamentalne wartości, o których mowa – wytężona praca malarska i zobaczenie, zanotowanie, 
przeżycie tego, co nas otacza i co widzimy – składają się na pełną wartość artystyczną dzieła.Twórczość ta osadzona 
jest zdecydowanie w szerokiej tradycji malarskiej ekspresji. Woszczyński zaanektował bowiem do swojego użytku, 
klasyczny repertuar środków z obszaru malarskiej ekspresji: rozmach, eksponowanie gestu, ostrość śladu pędzla, 
specyficzne wykorzystanie koloru i redukowanie odczytywalnych motywów do skrótowych znaków malarskich. 
Jednak na przestrzeni lat jego malarstwo nie przybrało kształtu niewzruszonego monolitu. Dają się w nim odczuć 
charakterystyczne „wahnięcia”, przesuwanie punktu ciężkości, raz w stronę „czystej” ekspresji, a raz w takim kierunku, 
kiedy to Woszczyński pozwala sobie na bardziej wysmakowane rozstrzygnięcia kolorystyczne, fakturalne i na bardziej 
wyrafinowaną grę materii. Na ten zmienny efekt najwyraźniej wpłynął fakt studiowania naprzód u różnych profesorów 

(R. Ziemski, T. Pągowska), a później terminowanie i asystowanie im. Mówimy tu o jego najwcześniejszych obrazach – 
tych z czasu dyplomu i bezpośrednio malowanych po nim. Dalej znaczącym dla twórczości Woszczyńskiego faktem był 
jego wyjazd stypendialny do Marsylii. Powstają serie obrazów – pejzaży, obrazów – scen rodzajowych, obrazów, które 
niosą w sobie nerwowość i świeżość pierwszej notatki ze szkicownika i które, oprócz wartości malarskich, są zapisami 
fragmentów życia codziennego („Sceny bazarowo- uliczne”, „Krajobrazy południowe”). Oczywiście, nie ograniczają 
się one wyłącznie do najprostszego, emocjonalnego tylko zapisu rzeczywistości. Każdy z występujących w nich 
elementów – człowiek, fragment architektury, pejzaż, czy wreszcie powtarzający się często rower – Woszczyński 
zamienia w uproszczony, skrótowy element kompozycyjny, niemalże znak malarski o dużym ładunku wizualnej siły. 
Charakterystyczne wykorzystanie rozległych połaci czystego gruntu, nerwowo i grubo kładziony kolor, zdecydowanie 
duży format obrazu, wpisywanie akcji w poszczególne, prostokątne podziały kompozycyjne sprawiają, że już wtedy 
jego malarstwo staje się własne w wyrazie i rozpoznawalne. Klimat barwny jego prac – a u Woszczyńskiego jest to 
zawsze istotny element budowania obrazu – to konsekwentne rozumienie i operowanie kolorem w kategoriach nie tyle 
estetycznych i harmonicznych, lecz w kategorii ekspresji. 

Tak najprościej można by artystów podzielić na dwie kategorie. Na tych, którzy zamykają się we własnej przestrzeni, 
która staje się dla nich zamkniętym, odizolowanym laboratorium badawczym i na takich, dla których artystyczną 
pożywką jest bezpośredni i żywy kontakt z zewnętrznym światem. A także wewnętrzny przymus rejestrowania ciągle 
nowych sytuacji i stała potrzeba dotknięcia nowego. Do tej drugiej kategorii należy Woszczyński. Tak jak wcześniejsze 
wyjazdy studyjne na południe Francji, do Belgii, do Niemiec, zaowocowały bardzo konkretnymi pracami, cyklami 
obrazów, rysunków i grafik o odczytywalnej tematyce i charakterystycznej stylistyce, tak późniejsze – bardzo częste – 
wyjazdy na dawne polskie Kresy, odbiły się wyraźnie innym, nowym piętnem na późniejszych jego pracach malarskich. 
Kto wie, czy to właśnie nie w tym czasie Woszczyński musi podjąć – i podejmuje – nową następną decyzję artystyczną. 
Jest już bowiem artystą dojrzałym. Tkwi bez reszty w nurcie malarskiej ekspresji, nurcie wtedy szeroko akceptowanym, 
efektownym przez swoją dynamiczność i bezpośredniość przekazu. Gdyby w nim pozostał, kto wie, czy nie znalazłby 
się w modnej czołówce artystów zajmujących się nowym ekspresjonizmem, lansowanym ówcześnie przez prawie 
wszystkie popularne, ilustrowane czasopisma, media i tzw. nośniki kulturotwórcze. Ale to właśnie w tym momencie 
Woszczyński decyduje się na podjęcie na wskroś własnej drogi artystycznej. Zostaje „artystą osobnym”, którego 
twórczość nie nosi w sobie żadnych znamion kalkulacji, a jego postawa wynika z najszerzej pojętej uczciwości względem 
siebie i najbardziej szczerych emocji i refleksji. 

W nowych pracach (serie „Krajobrazów kresowych”) pozornie niedużo się zmienia. Niby nie następują żadne 
rewolucyjne przemiany formalne i malarskie, lecz ma się wrażenie, że teraz nastąpił w nich proces daleko idącej 
intymizacji, wynikającej po części ze zmniejszenia wielkości obrazu i ze złagodzenia wewnętrznej drapieżności 
zestawień kolorystycznych. Ale też głównie z wprowadzenia specyficznej „rodzajowości”, delikatnie nawiązującej do 
dziewiętnastowiecznego malarstwa o rodowodzie romantycznym i pełnej – z założenia – rozpoznawalności tematu. 

„Widzę pożółkłą pocztówkę, 
którą dostała moja babcia z Zaleszczyk”.



A także na wyeksponowaniu środkami malarskimi bardzo prywatnego i pełnego emocji stosunku do malowanego, czy 
rysowanego tematu. To nie tylko odwzorowanie rzeczywistości, to intymny dialog z pejzażem, z niknącą kulturą, dialog 
z czasem, z historią, z mitem. Niejako siłą rzeczy i samo z siebie nastąpiło przewartościowanie środków malarskich, 
stosowanych przez niego. Tam gdzie dawniej, aby uzyskać ekspresyjny gest czy plamę, malarz musiał używać szerokiego 
pędzla lub szpachli, teraz użycie innych, drobniejszych narzędzi, przy zmniejszonym formacie powoduje zwiększenie 
wyrazistości rysunku, kreski czy plamy. Każde najdelikatniejsze nawet dotknięcie pędzla powoduje efekt grubej i mocnej 
faktury malarskiej. Artysta obok gwałtownych uderzeń pędzla, lub konstruowania dynamicznej plamy o charakterze 
„odśrodkowym”, całe partie obrazu organizuje rytmicznymi dotknięciami narzędzia, lub zabudowuje je równoległymi 
liniami. Wprowadza w ten sposób efekt mocnej konstrukcji i zdecydowaną organizację obrazu. Charakterystycznym, 
choć nie zawsze używanym zabiegiem jest, oprócz malowania opartego na kontraście, stosowanie zasady „negatywu”, 
kiedy to fragment kompozycji, np. architektonicznej, budowany jest jaśniejszym od otoczenia kolorem. Daje to efekt 
specyficznej „dwoistości” akcji, dwoistości w ramach logicznej jednorodności. 

O inspiracjach mówić trudno. Nigdy do końca nie wiadomo kiedy to coś – zobaczone, zapamiętane, zanotowane 
w myśli lub na papierze zmaterializuje się w kształt artystycznej produkcji. Bywa, że trudno owe inspiracje jednoznacznie 
określić i wskazać. Inaczej jest z twórczością Woszczyńskiego. Kiedy patrzymy na jego obrazy, jesteśmy przekonani 
i pewni, że są one efektem dwóch ściśle do siebie przystających wartości: emocji, wzruszenia z zobaczonego, i dojrzałej, 
świadomej wizji malarskiej. Fakt, że Woszczyński świadomie wybrał właśnie taką postawę świadczy o tym, że w jego 
malarskich dążeniach pierwszą rolę gra artystyczna prawda. I chyba dobrze pasują do jego twórczości słowa prof. 
Ludwika Maciąga. Słowa wypowiedziane zresztą już dawno i adresowane do kogoś innego: „Pikantny paradoks stanowi 
fakt, iż w naszej rzeczywistości, taka postawa wymaga niemało odwagi od współczesnego malarza”. Niełatwo bowiem 
być sobą. 

Profesor Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki,  
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2006) 

Wyjazd do Marsylii dał możliwość pełnej fascynacji krajobrazem południa i malarstwem postimpre-
sjonistów. Myślałem wtedy, że w pracach pierwsze skrzypce zagra barwa, a zostały one zapisane płasko, w rytmie linii. 
Jednak pejzaże południowe z ich barwnością, różnorodnością, ostrością i specyfiką światła stały się nawet ważniejsze 
niż wcześniejsze próby zauważenia i swobodnej notacji miejskich scen bazarowo – ulicznych, szarości anturażu krajo-
brazów warszawskich z konfiguracjami postaci. Ciągła notacja w rysunku, szkicu, gwaszu, staje się obecnie podstawą 
rozpisania wizualnego w obrazach tematu kresowych pejzaży. Ich odkrycie wiążę się z wyjazdami grupy pracowników 
naszej Akademii na dawne ziemie Rzeczpospolitej, do Białorusi, Litwy i dzisiejszej Ukrainy czyli na Podole, Wołyń 
i Ziemię Lwowską. Wspomnienie staje się teraźniejszością. Zarówno poprzez miejsca, które dane jest nam zobaczyć, 
jak i ludzi, którzy tam żyją i mieszkają. Poznanie to także zbiór materiałów dawniejszych jak czarno – białe zdjęcia ar-
chiwalne, pamiętniki, wspomnienia. Ślad przeszłości, ciężar historii minionej trwa, pomimo przemijania, odchodzenia, 
w końcu zniszczenia. Jest ciągle żywy w ludzkiej pamięci. 

Kresy. Konkretne miejsca i motywy zapisane emocjonalnie. Zielony Krzemieniec z ruiną zamku na Górze Królowej 
Bony. Bastiony bramne w Okopach Świętej Trójcy. Szeroki jar w widłach rzeki Seret i pola w Bilczu Złotem. Widoki na 
wieże kościołów Starego Miasta i dzielnicę Zarzecze w Wilnie. Bagienny Łuck z pojezuickim kościołem projektu Pawła 
Giżyckiego i Giacomo Briano. Kościół parafialny z sercem Radziwiłła Sierotki i małym rynkiem w litewskim Zdzięciole. 
Kamieniec Podolski z twierdzą starożytną, basztami, meandrami rzeki Smotrycz, architekturą wrzuconą w krajobraz, 
jakby bardziej przypominający hiszpański. Podolskie pola, jary, rozlewiska rzek. Głębokie lasy przedgórza masywu 
Karpat. Barokowe kościoły Grodna z mostem Piłsudskiego przez Niemen. Okolice pokuckie Brzeżan, Buczacza, 
Jazłowca, w końcu galicyjskiego Stanisławowa, Czortkowa, Kołomyi, Czerniowiec. Królewszczyzny Drohobycza, Starej 
Soli. Pejzaże Chyrowa, Równego, Winnicy, Pińska. Wzgórze zamkowe i kopiec Adama Mickiewicza w Nowogródku 
z kościołem farnym. Odmiany otwartego, lekko pofalowanego horyzontu, długich pasów ziemi, dróg, drzew, uskoków 
skał, dolin rzek i przerzuconych przez nie starych mostów, jak akwedukty. Widzę pożółkłą pocztówkę Baumera, którą 
dostała babcia Wanda z pozdrowieniami z Zaleszczyk, czy opowieść mojego ojca o tym, że jako mali chłopcy przerzucali 
na drugą stronę brzegu rzeki Zbrucz kamienie w Skale Podolskiej, gdy rzeka wysychała i kurczyła się w swoim korycie.

Kresy – jedźmy dalej na północ. I nagle światło, Wilejka szumiąca, wartka wpada do Wilii. Wilno. Kamienice 
zniszczone. Ostre światło, podwórzec od klasztoru św. Michała Archanioła, czyli klasztor Bernardynek, rozwalony 
dach, przechylone kominy, jak z obrazu Canaletta, weduty z widokiem na warszawski zamek w rusztowaniach. 
W ogrodzie bernardyńskim – dawne wejście do Akademii Ruszczyca, Hoppena, Kłosa i Bułhaka, dwukolumnowy 
portyk z dachem, dziś cały zamurowany – dookoła wesołe miasteczko, toalety. Krajobrazy Kresów zachęciły mnie do 
obejrzenia przedwojennych pocztówek. Oglądam wileńskie pocztówki – widok na pałac Rzeczpospolitej, na kościół św. 
Kazimierza z Zarzecza, kościół Bazylianów od Ostrobramskiej, kanonię przy Franciszkanach. Zobaczenie rysunkiem 
architektury Wilna, poprzez zdjęcia z międzywojnia. Czytelność linii. Kontrast elementów, murów, wież, kamienic, 



kościołów, drzew, rytmika miasta w zieleni, w bieli śniegu. Kręte uliczki staromiejskie, drewniane domy, małe dworki, 
kameralność. Uroda architektury kościołów barokowych z największym Uniwersyteckim św. Janów projektowanym 
przez J. K. Glaubnitza, gdzie figury do ołtarzy rokokowych rzeźbił Józef Woszczyński.

Jasność Lwowa. Płomienny barok u Bernardynów, szczyt kamiennej fasady z flamandzką, manierystyczną dekoracją 
i herbarzem Rzeczpospolitej. Rzymska fasada Jana de Witte u Dominikanów, z klasycznym wyważeniem proporcji 
i barokową fantazją linii. Rzeźby Jerzego Pinsla. Kubizacja szat, gesty pełne, sceny bogate, postacie w kontorsjach. 
Rytm baroku, codzienność gestów z życia zamieniona w teatr. Ruch, płynność kierunków – a mimo tego – geometria 
znaku. Rzeźby drewniane Franciszka Olędzkiego, Henryka Polejowskiego.Wyniesiony ponad horyzont zamek rodziny 
Sobieskich w Olesku. Niedaleko, w pobliżu zwartej bryły rezydencji, przy parku znajdują się w dawnym kościele 
i klasztorze magazyny obecnej Lwowskiej Galerii. Pokapucyński kościół to skarbnica sztuki. Portrety królów polskich, 
magnaterii, szlachty, ogromna składnica lwowskiej szkoły rzeźby barokowej – prawdziwy milczący świadek historii 
– uratowane z sowieckiej pożogi, wyjęte, przesiedlone. Obrazy kościelne pędzla polskiego, włoskiego, malarstwo 
barokowe, gabloty z Ossolineum, z Muzeum Historycznego Miasta Lwowa. Przedmioty rzemiosła artystycznego 
z przedwojennych, prywatnych kolekcji, secesyjne meble, starożytne cymelia Rzeczpospolitej, pozostałości kamiennych 
nagrobków, portali, drewniane rzeźby ludowe, barwne ikonostasy z cerkwi unickich, przedmioty wyniesione z dworów, 
pałaców, kamienic, malarstwo do roku 1939, z pracami Stanisława Wyspiańskiego, Witkacego... 

Jedność architektury i krajobrazu w całości rezydencji zamku-pałacu i założenia parkowego w Podhorcach, wielce 
czytelna myśl architektoniczna w krajobrazie. Dawny panteon magnaterii i sławy oręża polskiego z kolekcjami dzieł 
sztuki, portretami, zbrojownią, kościołem rodowym magnatów Rzewuskich. To właśnie kasetony z Podhorców służyły 
za modele wzorcowe do rekonstrukcji sal królewskich na Wawelu, gdy odbudowywano mozolnie, pod kierunkiem 
Zygmunta Hendla oraz Adolfa Szyszko- Bohusza siedzibę królów, po Austriakach i Prusakach. Dziś zniszczone są 
Podhorce... Kilka odmian zieleni, żywych, wiosennych wzdłuż jarów rzek Zbrucza i Dniestru w Okopach Świętej Trójcy. 
Pozostałości bram i wałów częściowo rozebranej, fortalicji barokowej hetmana S. Jabłonowskiego, projektowanej przez 
J. de Witte, realizowanej przez A. Kątskiego. Paleta brązów, szarości w rozbłyskujących warstwach ziemi biało-czarnej, 
rano, w południe, po południu, innej wciąż z nasycenia światła i przy zróżnicowaniu szachownicowych pól. W załomach 
skalnych ukryte, schowane, głębokie jaskinie w Krzywczem. Panorama jaru i zakola Dniestru w okolicach słonecznych 
Zaleszczyk ze skalistym, zalesionym karłowatą sosną, brzegiem od strony multańskiej, z czytelnym planem miasteczka, 
dawnego kurortu. W tle widoczny, kratownicowy most kolejowy łączący oba brzegi rzeki, będącej historyczną, 
przedwojenną polsko-rumuńską granicą. 

Specyfika amfiteatru natury w Kamieńcu Podolskim, który otoczony jest jarem rzeki, skałami, chłopskimi zagrodami 
(gdzie, w obejściu, każda piędź ziemi jest wykorzystana), wysoko osadzoną twierdzą, mostem wyrastającym ze 
skalnych, płaskorzeźbionych utworów, rondlem króla Batorego, długością wież, murów, pozostałych miejskich budowli, 

kościołów, katedry z minaretem, górujących nad zazielenioną doliną Smotrycza. Okolica zamku i miasta z kilkoma, 
wąskimi uliczkami tkwi w atmosferze starożytności dziwnej, ale nawet, i te pozostałe resztki czynią na przybyszu duże 
wrażenie poprzez spiętrzenie, wciśnięcie i wrzucenie miasta w jar rzeki i wokół jaru, na wysoczyznę skalną. Gdzie 
tylko nie spojrzymy, tam widzimy domy, jak namioty rozpostarte. W oddali otwiera się przed nami wysoki horyzont 
z charakterystyczną przestrzenią wzniesionych podolskich pól. 

Dawny klimat widoków historycznych, litografowanych z „Albumu Wileńskiego” wydanego przez Jana Kazimierza 
Wilczyńskiego w Paryżu. Seria rysunków Napoleona Ordy wykonanych akwarelą, ołówkiem, litografowanych 
przedstawień miejsc historycznych dawnej Polski. Krajowidoki karpackie i podolskie Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego. 
Rysunki, sceny, wydarzenia – notatki szlacheckie, prowincjonalne z czasu oświecenia Jana Piotra Norblina. Lawowane 
pejzaże Franciszka Smuglewicza i innych malarzy litewskich (Jana Rustema, Kanutego Rusieckiego, Józefa Peszki 
z ostatniego okresu rozwoju – przed opresjami Moskwy po powstaniu listopadowym 1831 – Uniwersytetu Wileńskiego). 
Drzeworyty umieszczane w „Kłosach”, „Tygodniku Ilustrowanym”, czy w „Wędrowcu”, pismach informacyjno – 
literackich tamtych odległych czasów, czyli końca XIX i początku XX wieku. W rysunku i obrazie malarskim oparcie 
się na archiwalnych fotografiach, pocztówkach sprzed I wojny światowej. Także ważne są zdjęcia Krajowej Agencji 
Informacyjnej, realizowane w międzywojniu przez fotografów warszawskich, lwowskich, wileńskich, krakowskich, 
a wśród nich tak wspaniałych artystów, jak Zofia Chomętowska, Henryk Poddębski, Jan Bułhak, czy Henryk Mikolasch. 
Dokumentowały one wygląd, specyfikę i zróżnicowany charakter wschodnich województw II Rzeczypospolitej. 
Wiele z tych miejsc już nie istnieje. Dokumentacje współczesne, konserwatorskie kościołów murowanych, cerkwi 
drewnianych, pałaców, dworów, bożnic, ulic, miast, wsi. 

Jak przefiltrować wewnętrznie rytm prywatnego zobaczenia w gwaszu, w akwareli krajobrazu kresowego z prawdą 
oglądu rzeczywistego przedmiotu. Chodzi o złapanie specyfiki miejsca, sytuacji, niepowtarzalnego klimatu, jakby 
prześwietlenia, by dotknąć rzeczywistości, akceptować ją, ona inspiruje. Kresy – krążenie w czasie. Pamięć historii. 
Prawda krajobrazu. Podróż, nawrót do historii minionej, jak do wspomnienia prywatnego, przywołanego nagle. Czasu 
sprzed katastrofy. Rytm przedwojennej Polski, rytm jakby zwolniony, osobny, już nieistniejący, zachowany w pamięci. 
Miniony krajobraz Rzeczpospolitej, surowy, lecz apolliński z ducha, choć podszyty Marsjasza cierpieniem. Łańcuch, 
labirynt losów ludzi, zdarzeń. Podróże Odysa nieukończone. 

Obudzenie w obrazie treści, która porusza gest malarski, jakby od niej niezależny. Pejzaż intymny, a równocześnie 
szeroki, panoramiczny widok. Jedność przestrzeni zamyka się w pejzażu, jednością koloru, materii i światła w obrazie. 
Obraz malarski staje się zapisem natury i wyobraźni. Czytelny motyw konkretnego miejsca, bogatego treściami, 
otoczonego bujną przyrodą, opisany w malarstwie i rysunku, zobaczony jest na płótnie w zapisie jak najprostszym.

Mariusz Woszczyński (2007)



Kamieniec Podolski, twierdza
2013, olej, płótno, 25x30 cm

Borszczów
2003, akwarela, papier, 35x50 cm



Pejzaż południowy, 1998, olej, płótno, 68x62 cmAntibes, 2012, akwarela, jedwab, 41x41 cm



Na Podolu, zakola Dniestru
2008, akryl, tempera, płótno, 33x41 cm

Baszta Papieska, twierdza w Kamieńcu Podolskim
2002, olej, płótno, 24x33 cm



Łuck
2013, akryl, płótno, 52x110 cmWczasy, 2003, olej, płótno, 62x68 cm



Twierdza w Kamieńcu Podolskim
2015, olej, płótno, 50x60 cm

Twierdza w Kamieńcu Podolskim
2009, gwasz, tempera, papier, 20x28 cm



Twierdza w Kamieńcu Podolskim
2013, olej, płótno, 60x120 cm

Widok Kamieńca Podolskiego
2013, olej, deska, 49x64 cm



Kamping
1991, 

akryl, gwasz, 
papier, płótno, 

150x110 cm
Skała nad Zbruczem, ruina zamku
2013, olej, płyta pilśniowa, 42x62 cm



Łuck
2008, gwasz, tempera, papier, 30x40 cm

Plaża
1998, akryl, gesso, olej, płótno, 110x150 cm



Przed dworem
2008, tempera, papier, 30x40 cm

Twierdza w Chocimiu
2008, gwasz, tempera, papier, 30x40 cm



Rynek w Samborze
2008, gwasz, tempera, papier, 30x40 cm

Twierdza w Kamieńcu Podolskim
2013, olej, płótno, 50x60 cm



Wilno, Augustianie
2010, gwasz, ekolina, pastel, 30x40 cm

Wilno, Zarzecze
2010, ekolina, pastel, papier, 30x40 cm



Marsylia
1998, gwasz, kredka, papier, 30x40 cm

Gratulacje dla nurka
1993, akryl, flamaster, kredka, papier, 35x50 cm



Krajobraz z rowerzystami, 1998, akryl, olej, płyta pilśniowa, 180x190 cm
Wczasy
1998, gwasz, gesso, kredka, papier, 35x50 cm



Plaża
1997, 

olej, płótno, 
65x50 cm

Cassis
1997, 
olej, płótno, 
65x50 cm



Krzemieniec
2002, gwasz, kredka, papier, 35x45 cm

Au Caveau de la butte
1998, kredka, gesso, papier, 35x50 cm



Wilno, Kościół św. Katarzyny
2006, gwasz, papier, 30x40 cm

Głębokie
2006, gwasz, papier, 30x40 cm



Na Podolu
2007, gwasz, papier, 30x40 cm

Bernardynki 
we Lwowie, 
2006, 
gwasz, papier, 
33x22 cm



Fara Witoldowa w Grodnie
2006, gwasz, tempera, tektura, 30x40 cm

Okopy Świętej Trójcy, Baszta Lwowska
2006, gwasz, papier, 30x40 cm



Baszta Papieska 
twierdzy  

w Kamieńcu 
Podolskim, 

2006, 
gwasz, papier, 

33x22 cm
Wczasy
2008, ekolina, kredka, papier, 22x33 cm



Pejzaż 
południowy, 

1998, 
olej, płótno, 

65x50 cm
Wczasy
1998, gwasz, papier, 30x42 cm



Lwów,
Plac Bernardyński

2008,
gwasz, papier,

33x22 cm
Żwaniec
2008, gwasz, papier, 30x40 cm



Okopy Świętej Trójcy
2008, gwasz, tempera, papier, 30x40 cm

Skała, ruina zamku Tarłów
2008, gwasz, papier, 30x40 cm



Wilno, pałac de Reussów
2003, akwarela, papier, 35x50 cm

Warszawa, most Kierbedzia
2003, akwarela, papier, 35x50 cm



Nad zatoką
1988-89, akryl, gwasz, papier, płótno, 32x46 cm

Jeziuci i targ w Pińsku
2008, gwasz, papier, 35x45 cm



Klasztor w Olesku
2000, gwasz, kredka, papier, 35x45 cm

Czarna kamienica we Lwowie
2000, kredka, piach, papier, 35x45 cm



Mariusz Woszczyński
 

Urodził się w 1965 r. w Warszawie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. W latach 1985–1990 studiował 
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom otrzymał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego z aneksem 
z grafiki warsztatowej u prof. R. Strenta. W latach 1990–1994 był asystentem w pracowni malarstwa prof. Teresy Pągowskiej oraz 
w pracowniach rysunku (u prof. Z. Glazer-Rudzińskiej, prof. H. Borysa i prof. J.Raczko) i w pracowni rzeźby (u prof. Z. Chmielewskiego) 
na Wydziale Grafiki. Od 1996 r. pracuje na Wydziale Rzeźby w pracowniach rysunku prof. Zofii Glazer-Rudzińskiej oraz prof. Jacka 
Sienickiego. Od 2005 r. prowadzi pracownię rysunku i malarstwa. 

Profesor sztuk plastycznych (2015). Brał udział w wystawach zbiorowych i problemowych w kraju i za granicą (Luksemburg, 
Niemcy, USA, Belgia, Czechy, Węgry, Dania, Szwajcaria, Irlandia, Francja, Włochy, Finlandia, Litwa, Wielka Brytania, Słowacja). Wystawy 
indywidualne w Polsce (m.in. Galeria Dziekanka, Galeria Promocyjna, Galeria Piotra Nowickiego, Galeria Krytyków Pokaz, Galeria 
Kordegarda, Galeria Lufcik w Warszawie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Kasztel w Szymbarku, Galeria Strug w Zakopanem, Mała 
Galeria w Nowym Sączu) oraz Chile, Francji i Niemczech. 

Studia uzupełniał za granicą w Ecole d’Art et Architecture w Marsylii (1992–1993, stypendium rządu francuskiego), w Kunstakademie 
w Düsseldorfie (1994–1996, stypendium Fundacji Tempus i Fundacji DAAD) oraz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych La Cambre 
i Wolnej Szkole RHoK w Brukseli (1998, staż rządu belgijskiego). Nagrody: Grand Concours Internationale de Peinture, Musée 2000, 
Luksemburg (1990); I nagroda w konkursie „Warszawska Grafika Miesiąca” (listopad 1994); wyróżnienie w XXXIII Ogólnopolskim 
Konkursie Malarstwa „Bielska Jesień”, Bielsko-Biała (1997); I nagroda w konkursie rysunkowym ZPAP, Warszawa (1997); nagroda 
kwartalnika „Exit”, Warszawa (2006). 



Wilno, Dominikanie
2008, akryl, tempera, 33x41 cm


