
Sztuk mistrzowie w Małej Galerii MDK

Wystawy miały miejsce  w VII 2004 indywidualna Malarstwo olejne i w IV 2005 „Wiosenne 

wariacje” wspólnie z Barbarą Gałczyńską.

Małgorzata Busińska urodziła się w 1965 r. we wsi Ostrowie, położonej w otulinie Biebrzańskiego 

Parku Narodowego. Po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu w 1985 r. zamieszkała w 

Augustowie, wyszła za mąż i urodziła córkę Ewę. Przez kilka lat pracowała jako grafik komputerowy 

w Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares” w Suwałkach w dziale poligrafii, gdzie projektowała 

foldery, katalogi reklamowe oraz tworzyła znaki graficzne i logotypy. Jednak malarstwo było tym, co 

dawało jej radość i spełnienie. Po urodzeniu synka Stasia postanowiła swoją pasję uczynić 

sposobem na życie. Już w trakcie szkoły kierunkiem jej zainteresowań i inspiracji był okres secesji 

styl Art Deco (Klimt, Łempicka, Wyspiański). To właśnie wtedy powstały pierwsze autorskie obrazy z 

cyklu „Drzewko Szczęścia”, kolorowe przypominające witraże kompozycje, które tworzy do dziś. 

Tematyka jej prac jest bardzo różnorodna, od pejzaży po portrety, martwą naturę, kwiaty, konie, 

obrazy sakralne, kopie, a nawet karykatury. Lubi zamówienia indywidualne, które niejednokrotnie 

są wyzwaniem i możliwością sprawdzenia własnych sił w nowych projektach. Sięga też po różne 

techniki: olej i akryl na płótnie, pastele, akwarele, rysunek. Maluje na starych deskach, które sama 

przygotowuje i wycina w odpowiednie kształty, aby pokryć je wizerunkami aniołów, kwiatów czy 

scenkami z wiejskiego podwórka. W pracy twórczej jest samotnikiem, dlatego najlepiej czuje się we 

własnej pracowni. Obecnie mieszka wraz z mężem, który jest pierwszym odbiorcą i najważniejszym 

recenzentem jej twórczości, w malowniczo położonej wsi Danowskie. Chętnie przekazuje swoje 

prace na cele charytatywne np. augustowskie hospicjum czy WOŚP.

• 2005 r wyróżnienie za obraz ”Alegoria dzieciństwa” na przeglądzie twórczości amatorskiej w 

Białymstoku.

• Udział w wystawie zbiorowej w Porto Ceresio (Włochy).

• Udział w corocznych przeglądach twórczości amatorskiej w ODK Augustów.

• Prezentacja prac z okazji XXlll Niedzielnych Pogwarek Poetyckich przy Herbatce pt.”O 

herbacie przy herbatce”.

• Jej prace znajdują się w wielu miejscach w Polsce i na świecie. 



Ilustracja 1: Malarka w swojej pracowni maluje obraz stado koni.

Ilustracja 2: Obraz przedstawia budynek znajdujący się na Rynku Zygmunta 
Augusta. W oknach odbijają się wieże Bazyliki NSJ i kamieniczki.



Ilustracja 3: Trzy anioły namalowane na desce.

Ilustracja 4: Portret kobiety w czerwonym kapeluszu.



Ilustracja 5: W pracowni. Na ścianie wiszą malowane na 
deskach motywy roślinne, malwy, kury, anioły



Ilustracja 6: Małgorzata Busińska podczas wernisażu, obok obraz 
Drzewo witrażowe.


