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MIEĆ ODWAGĘ KOCHAĆ BEZ NADZIEI NA JUTRO
AKRYL NA PŁÓTNIE
2022 ROK

z bólu
boleśnie

bolącego
wyrwij mnie

i nie prowadź na manowce
31.03.2005
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BEZ PRZYSZŁOŚCI NIE DA SIĘ ŻYĆ
AKRYL NA PŁÓTNIE
2020 ROK

dotknąć
muśnięciem

spełnienia
spełnić

co tak głęboko zalega
by nie bać się

popatrzeć w przeszłość
31.01.2005
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KOLEJNY DZIEŃ
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

czekam
tylko obrzeża głębi

dotykam
tajemnic

we mnie ukrytych
dzikich bestii

obecność
pomóż oddalić

czekam
znowu na rozstaju

3.04.2007
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W OCZEKIWANIU NA ZAPROSZENIE
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

wiem przyjdziesz nieoczekiwanie
w momencie zapewne

jak najmniej odpowiednim
będę bez makijażu

twarz jak biała maska
bez wyrazu

nauczysz mnie
patrzeć oczami nie umalowanymi

mówić ustami bez szminki
podasz lustro

powiesz
patrz i naucz się kochać siebie

gdy będę gotowa powiesz
kochaj innych

jak własne odbicie
1.12.1992
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... BYĆ NIE SOBĄ TYLKO DRUGĄ POŁÓWKĄ...
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

być nie sobą
tylko tą drugą połówką
z urodą tak poprawną

że nie ma czasu na intymność
być nie sobą

tylko tą drugą połówką
dopasowaną idealnie

w przestrzeń zupełnie obok
by nie dotknąć czułości

być nie sobą
tylko tą drugą połówką

bo nie wypada
w samotności

oczekiwać końca
18.11.2005
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MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO WEJRZENIA
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

mocno barwne
krajobrazy roztocz przede mną

bym umiała w podróży codziennej
zachwytem zniewolona

oniemiała z podziwu
przystanąć bez jutra

2014
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BEZ PRZYSZŁOŚCI JUTRA
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

tak ci do twarzy
w pociemniałych nocą

zieleniach
ogień rozjaśnia

skrawek kosmosu
tylko czemu właśnie dziś

noc jest najkrótsza
gdy z odwagą

wypowiadam zaklęcia
czułością słów

dotykając
twojej wyobraźni

24.06.2006
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BEZ ZŁUDZEŃ
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

płomień świecy zgasł
roztańczonym cieniom znowu udało się

uciec za szafę
karmią się

przerażeniem zastygłym
w twych oczach

wszechobecny czas
tykaniem zaznacza swe istnienie

połykasz łapczywie
godziny

minuty
sekundy

trwasz
20.11.2005
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CZAS WYPEŁNIONY BRAKIEM DIALOGU
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

 nastało jutro
grubością makijażu

tuszujesz ślady
wczorajszego dnia

nakładasz maskę
jak wiekiem trumny

zagłuszasz myśli
serce martwieje

wygodnie siadasz w fotelu
pozwalasz

ciszy znowu zaistnieć
15.08.2006
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TĘSKNOCIE NADAĆ IMIĘ
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

wybacz że jestem
naga tak

z lubieżnym
uśmiechem

uszminkowanym purpurą
na wyciągnięcie

dotyku pieszczoty
wieczności całe

galaktyk
odległa

16.05.2005
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ZAWSTYDZENIE
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

 jeszcze chemia przelewa się w tobie
jeszcze tu i teraz

ma znaczenie
zamykasz oczy

odpływasz w przyszłość zaciskając palce
na paciorkach modlitwy

już bez słów
20.11.2005
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OBLICZE SMUTKU
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

zasypiają w nas demony
a my nie mówimy nie

zasypiają w nas demony
a my im na to pozwalamy

zasypiając tęsknimy
do naszych demonów

3.01.1993
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OCZEKIWANIE
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

trwam
kosmicznym ja
napiętnowana

bez ucieczek
w przeszłość

przeznaczona
przyszłości

brzemienna w nadzieję
że niebo

na wyciągnięcie ręki
8.09.2006
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NA SKRZYDŁACH ZŁUDZEŃ
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK
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NAMACALNOŚĆ NA UWIĘZI WYOBRAŹNI
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK
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realność kształtów
rozmytych przez czas

zapomnienia
namacalność

na uwięzi wyobraźni
by płakać

nad tym co się nie zdarzyło
12.05.2005



POKONAĆ NIEMOŻLIWE
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

wiatr czochra
trawiastość łąk

które zza horyzontu bliżej i bliżej
jak szybkie nogi

bez postoju
ukojeniem zieloność mokra od rosy

10.2009
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UCIECZKA W NIEZNANE
AKRYL NA PŁÓTNIE
2016 ROK

a dal już pod stopami
zieloność

zapachem świdruje zmysły
w blasku latarni

kropelki deszczu łączą niebo z ziemią
w tańcu zespoleni

tylko ty i ja
nie czekamy powrotu jutra

2.IV.2009
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MIŁOŚĆ NIECHCIANA
AKRYL NA PŁÓTNIE
2017 ROK

znowu tu była
kiedy zamyka oczy

jest już na wszystko za późno
gorączka chroni

przed chłodem jej obecności
spierzchnięte usta dziękują

za dar życia
ból

drapieżne zwierze łagodnieje
po zastrzyku morfiny

uczysz się
kolejny raz
zamieniać

strach
na oczekiwanie

20.11.2005
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PASKI ZAWSZE W MODZIE
AKRYL NA PŁÓTNIE
2018 ROK

zakotwiczona w prozie życia
gestami czułości

się upajam
naiwnie

jutra czekam
30.11.2007
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DIETA CUD
AKRYL NA PŁÓTNIE
2018 ROK
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POZORY
AKRYL NA PŁÓTNIE
2018 ROK
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w koronach drzew
księżyc dzierga abażury

liście szeleszczą
pośpiechem twych nóg

po drodze
okna

szczęściem się żarzą
a w domu

samotność
czeka

zazdrosna kochanka
12.10.2009



WIDZĘ BO PATRZĘ
AKRYL NA PŁÓTNIE
2018 ROK

zadręczani własnym niepokojem
o lepsze jutro

odtrącamy rękę żebraka
wyrzuty sumienia

topimy w miękkości rudego futra
pochylając się nad bezdomnym kotem

30.10.2009
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ZAWIESZENI W CZASIE I PRZESTRZENI
AKRYL NA PŁÓTNIE
2018 ROK

nasyceniem doznań
wypełniona
powracasz

by uśmiechać się
do wyobrażeń

o tym
co się nie zdarzyło

a spadające anioły
zawsze dotykają

łez
Hejce 10.08.2006

23



DOTYK CZUŁOŚCI
AKRYL NA PŁÓTNIE
2019 ROK

 a kiedy myśli nasze
zaczynają penetrować

ogrody naszej świadomości
w poszukiwaniu

zakazanego
owocu

skazujemy się na wypędzenie z raju
poznając rozkosze życia

18.10.1994
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BĄDŹ PRZY MNIE JAK DZIŚ
AKRYL NA PŁÓTNIE
2020 ROK

 modlitwa...
kiedy będę mieć

gorszy dzień
nie komentuj

lepiej
nie pytaj

zapełnij pustkę
bądź

na
wczoraj dziś i jutro

uratuj
30 stycznia 2020
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NIE MA ODPOWIEDZI
AKRYL NA PŁÓTNIE
2020 ROK

 ta drucianą klatka
z papużkami w środku

to ja
z szalonymi pomysłami

kiedy papużki zbyt ci dokuczają
robisz im noc

okrywając klatkę czarnym materiałem
papużki milkną usypiają

moje pomysły szalone
10.12.1992
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NIE CZEKAJ NA MNIE
AKRYL NA PŁÓTNIE
2020 ROK zdjąć buty

zostawić
ciężkie kroki

podskoczyć z lekkością
i już nigdy
nie gubić

cieni po drodze
1.04.2005
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ZATRZYMAJ SIĘ KONIKU
AKRYL NA PŁÓTNIE
2022 ROK
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W SFERZE KOLORU
AKRYL NA PŁÓTNIE
2022 ROK
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PRZESTRZEŃ CISZY
AKRYL NA PŁÓTNIE
2022 ROK

30



życie mknie nieposkromione
koniec rozpościera skrzydła

gotuje się do lotu w nieznane
czy do Ciebie mamo?

24 stycznia 2015



MARIA MAJKA ZUZAŃSKA ur. w 1958 r. w Biłgoraju.

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, związana z Łęczną od 1986 roku. Prezes Łęczyńskiego
Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA, członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie i Polskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej                 
i Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.
Laureatka Konkursu Plastycznego Jesień Hrubieszowska w 2005 r. Zajęła II miejsce w konkursie "Lublin w malarstwie”
2019 r. Zdobyła wyróżnienie w konkursie "Lublin w malarstwie” 2020, 2021 i 2022 roku. Została wyróżniona w 2003
roku Honorową Odznaką Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury”. Laureatka prestiżowej Nagrody
Burmistrza Łęcznej - "Łęczyński Odyniec Kultury 2003” oraz Nagrody Kulturalnej Województwa Lubelskiego                 
w Dziedzinie Twórczości Artystycznej w 2014 roku oraz Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Województwa
Lubelskiego" w 2018 roku.
Malarka i poetka.
Tworzy w różnych technikach: akryl, akwarela, olej, batik, pastel, malarstwo na szkle i jedwabiu.
Stworzyła otwarte cykle: "Ikary", "Trwanie traw", "Moje myśli krążą wokół ciebie", "Dubova moja miłość", "Moje
anioły", "Martwe natury kwiatami ożywione", "Zapiski form", "Wypisać imię złudzeniom" oraz "Nowe dawne
przestrzenie".
O swojej twórczości malarskiej Maria Majka Zuzańska mówi: „Najważniejszy dla mnie jest proces tworzenia, który nie
kończy się wraz ze złożeniem podpisu na obrazie lecz powoli wycisza się we mnie lub potęguje tworząc nowe
koncepcje obrazów. Zmaganie się z malarską materią to poszukiwanie własnej przestrzeni estetycznej często
generującej u odbiorcy skrajne stanowiska, aprobaty lub sprzeciwu. W mojej twórczości poszukuję odpowiedzi na
dręczące mnie pytania dotykające sfery egzystencjalnej, pobudzając wrażliwość i wyobraźnię odbiorcy prowokuję
do dialogu.”
Z kolei na swoim poetyckim koncie Autorka prezentowanej Państwu wystawy ma tomik poezji "Moje myśli krążą wokół
ciebie". Drukowała także w „Merkuriuszu Łęczyńskim", Almanachu Literackim "Zakwitanie różą" (Szczecin 1993),
Tygodniku Młodzieży Katolickiej „Spojrzenia", "SPACER Z MINERWĄ PO SŁOWACH..." IV Nałęczowskie Spotkania          
z Poezją 2017 oraz almanachach wydanych przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA "Źrenica
tęsknoty", "Zapisane w powietrzu", "Synteza uczuć", "Portret miłości", "Zamyślenia zadumania" i "Słońcem na wietrze".
Maria Majka Zuzańska uczestniczyła w wielu plenerach krajowych i międzynarodowych. W swoim dorobku ma
kilkadziesiąt wystaw indywidualnych oraz udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i poza jej granicami.

Udział w plenerach międzynarodowych:
Hortobágy (Węgry) w latach 1997-2002, Hejce (Węgry) w latach 2002, 2004, 2006, 2017, 2018, Saint Michel
(Francja) w 2003 roku, Dubova (Rumunia) i Dudince (Słowacja) w 2007 roku, Kowel (Ukraina) w 2008 roku,
Hajdúhadház (Węgry) w 2009 roku oraz Humenné (Słowacja) i Hortobágy (Węgry) w 2016 roku.

Udział w plenerach w Polsce:
Susiec w 2002 i 2009 roku, Chełm w 2004 i 2006 roku, Koroszczyn w 2006 roku, Tomaszów Lubelski w 2007 roku,
Łeba w 2012 roku, Lewkowo w 2014 roku, Sanok, Narewka w 2015 roku, Narewka w 2016 roku, Narewka 2017 roku,
Czeremcha w 2019 roku, Cyców w 2021 roku oraz Sosnowica w latach 2012 - 2017. Wystawy indywidualne:
Łęczna, Biłgoraj, Lublin, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Chełm, Dęblin, Łuków, Radzyń Podlaski, Krasnystaw,
Świdnik, Gdynia, Ostrów Wielkopolski, Parczew, Jasło, Cieklin, Iwonicz Zdrój, Białowieża, Nałęczów, Niedrzwica Duża,
Międzyrzec Podlaski, Mielnik, Kock, Janów Lubelski, Zakrzówek, Pionki, a także Hortobágy (Węgry).

Wystawy zbiorowe w Polsce:
Łęczna, Janowiec, Zamość, Milejów, Rzeszów, Lublin, Hrubieszów, Chełm, Tomaszów Lubelski, Rejowiec Fabryczny,
Sosnowica, Lewków, Narewka, Hajnówka, Nałęczów, Białystok, Katowice, Warszawa, Grudziądz, Łeba, Istebna,
Włodawa, Krasnystaw, Radzyń Podlaski, Kazimierz Dolny, Dęblin, Pionki, Czersk.

Wystawy zbiorowe za granicą:
Saint Michel (Francja), Treviolo (Włochy) Hejce, Hortobâgy, Hajdúhadház, Debreczyn (Węgry), Dubova, Timiszoara
(Rumunia), Dudince (Słowcja), Kowel, Łuck i Tarnopol (Ukraina), Seul (Korea Południowa), Wiedeń (Austria), Humenné
(Słowacja).

Obecna ekspozycja w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju to fragment zbioru obrazów z cyklu zatytułowanego
"Wypisać imię złudzeniom".

Maria Majka Zuzańska - kontakt:
telefon: 607620986

e-mail: mayazet1958@gmail.com

mailto:mayazet1958@gmail.com


Biłgoraj 2022 rok


