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Wystawa „Z zachwytu nad światem. Twórczość Mieczysława Kozłowskiego”

7 lipca – 15 sierpnia 2016 r., Muzeum Ceramiki w Bolesławcu ul. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec

Prace prezentowane na ekspozycji oraz w katalogu użyczyli ze swoich zbiorów: 

Krystyna i Krzysztof Galasowie 

Danuta i Adolf Grycowie

Małgorzata i Patryk Grycowie

Regina i Jan Haniszewscy

Małgorzata i Jerzy Klementowiczowie

Wioleta i Daniel Obleszczukowie

Elżbieta i Jan Ośkowie

Maria i Jan Leon Stasiakowie

Irena i Karol Stasikowie

Krystyna i Stanisław Szypulscy

Anna i Sławomir Tubajowie

oraz Rodzina Artysty

Organizatorzy:

GMINA
BOLESŁAWIEC

POWIAT
BOLESŁAWIECKI

GMINA MIEJSKA
BOLESŁAWIEC

Komisarz wystawy: Janina Bany-Kozłowska



 Opowiadam się zdecydowanie po stronie sztuki „wrażeniowej”. Piękno w sztuce wynika z prawdy 
pogrążonej w impresjach, w impresjach jakich doznajemy spoglądając na naturę. Tworząc na płótnie, 
papierze, czy wreszcie w glinie, chcę pozostać wierny swym wyobrażeniom i wrażeniom.

Mieczysław Kozłowski



Mieczysław Kozłowski urodził się w 28 grudnia 1949 r. 
w Poznaniu. Był absolwentem Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu. W latach 1968-1973 studiował 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu. Dyplom z malarstwa sztalugowego uzyskał 
w pracowni doc. Alfonsa Mazurkiewicza, z malarstwa archi-
tektonicznego w pracowni prof. Mieczysława Zdanowicza. 
W Bolesławcu mieszkał od 1974 r. Początkowo był związany 
z Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury, gdzie pracował jako 
instruktor. Od 1975 r. pełnił funkcję Plastyka Powiatowego. 
Od 1981 r. do 1989 r. był projektantem w Zakładach Cera-
micznych „Bolesławiec”. W latach 1979-1980 zrealizował 
sześć malowideł architektonicznych w centrum Bolesławca 
(m.in. dwa na budynkach przy skrzyżowaniu ul. Asnyka oraz 
Żwirki i Wigury). W 1989 r. – w dwusetną rocznicę zburzenia 
Bastylii – wykonał dla Ambasadora Francji w Warszawie 
kompozycję figuralną, przedstawiającą to historyczne wyda-
rzenie. Uprawiał malarstwo sztalugowe, grafikę artystyczną 
i użytkową, zajmował się również tworzeniem i projekto-
waniem wyrobów ceramicznych. Był autorem projektu logo 
Ceramiki Artystycznej „Wiza”, znaku towarowego dekoracji 
artystycznych dla Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”, 
logo Bolesławieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, 
medalu „Primus Inter Pares” dla ówczesnej Szkoły Podstawo-
wej nr 8 oraz medalu „Zasłużony dla Ziemi Bolesławieckiej”. 
Wykonał wizerunki godła państwowego i herbu miasta, 
które znajdują się w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza 
oraz malowidło w budynku Starostwa Powiatowego przy 
Pl. J. Piłsudskiego. Projektował dekoracje oraz scenografie, 
zajmował się oprawą plastyczną uroczystości miejskich 
i organizacją wystaw. Fotografował, interesował się rów-
nież grafiką komputerową. Brał udział w wielu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych prezentowanych w muzeach 
oraz galeriach prywatnych w kraju i za granicą.

Mieczysław Kozłowski ze współpracownikami, 
Bolesaławiecki Ośrodek Kultury, 1975 r.

Mieczysław Kozłowski przy pracy

Mieczysław Kozłowski



Informator Kulturalny Bolesławca,
projekt Mieczysław Kozłowski, 1976/1977 r. 

Malowidło w Klubie „Pegaz”,
projekt Mieczysław Kozłowski

Wernisaż wystawy „Pasja tworzenia”
w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 2011 r.

Wernisaż wystawy w ODK w Jeleniej Górze, 1998 r.

Janina i Mieczysław Kozłowscy



Mieczysław Kozłowski na tle muralu przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu



Murale przy skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury oraz Asnyka w Bolesławcu, projekt Mieczysław Kozłowski



Wystawy indywidualne:

 n 1977 „Wewnętrzne światy”, wystawa malarstwa 
i rysunku, Bolesławiecki Ośrodek Kultury

 n 1979 wystawa malarstwa, 
Bolesławiecki Ośrodek Kultury

 n 1979 wystawa malarstwa, 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

 n 1994 wystawa malarstwa, 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

 n 1995 wystawa malarstwa, Galeria „Format” 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu

 n 1996 wystawa malarstwa i ceramiki, 
Galeria „Promocje” ODK w Jeleniej Górze

 n 1999 wystawa malarstwa, 
Galeria „Promocje” ODK w Jeleniej Górze

 n 2004 „Spacery”, wystawa malarstwa, Galeria 
„Format” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu

 n 2011 wystawa malarstwa, 
Galeria „Promocje” ODK w Jeleniej Górze

 n 2011 „Pasja tworzenia”, wystawa malarstwa, 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Udział w wystawach zbiorowych:

 n 1971 wystawa z okazji 25-lecia Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

 n 1973 Plener – Sympozjum Środowisk 
Twórczych w Augustowie

 n 1975 „Prezentacje Twórcze” Muzeum 
Architektury we Wrocławiu

 n 1977, 1993 udział w „Prezentacjach 
Jeleniogórskich”, BWA Jelenia Góra

 n 1978 Wystawa jeleniogórskiej grupy 
„Młodych”, BWA Jelenia Góra

 n 1978 Wystawa środowiska 
jeleniogórskiego, Lubań Śląski

 n 1982 „Ceramika Zakładów Ceramicznych 
»Bolesławiec«” – II wystawa z cyklu „Jeleniogórskie 
Wzornictwo Przemysłowe”, BWA Jelenia Góra

 n 1983-1988 „Polskie Wzornictwo Przemysłowe”, 
Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej w Pradze, 
Bratysławie, Budapeszcie, Berlinie

 n 1985 „40-lecie Wrocławia”, 
Muzeum Architektury we Wrocławiu

 n 1987 „Wzornictwo Wyrobów Swarzędzkich Fabryk 
Mebli” – wystawa połączona z prezentacją wyrobów 
Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”, IWP Warszawa

 n 1987 Wystawa wzornictwa Zakładów 
Ceramicznych „Bolesławiec”, IWP Warszawa

 n 1993 „Ceramicy bolesławieccy”, 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

 n 1993 VII Prezentacje Jeleniogórskiego 
Środowiska Plastycznego, BWA, Jelenia Góra

 n 1995 Ogólnopolski Plener Ceramiczno–Rzeźbiarski 
oraz wystawa poplenerowa, Bolesławiec, Jelenia Góra

Twórczość artysty prezentowana była w muzeach i gale-
riach w: Berlinie, Bratysławie, Dreźnie, Budapeszcie, Pradze 
i Karlovych Varach.

Prace malarskie i graficzne Mieczysława Kozłowskiego 
znajdują się w zbiorach prywatnych kolekcjonerów w Polsce, 
Niemczech, Austrii, Belgii, USA.



Autoportret, serigrafia, 1972 r.



Miecia, a właściwie małżeństwo Kozłowskich, poznałam w 1974 r. Byliśmy świeżo po studiach i w podobnych warunkach 
rozpoczynaliśmy pracę w Bolesławcu. Od początku zapałaliśmy do siebie sympatią, zaprzyjaźniliśmy się, a nasza przyjaźń 
przetrwała do dziś, mimo że nie mieszkam już w Bolesławcu od ponad 20 lat.

O talencie malarskim Miecia wszyscy wiedzą, każdy mógł się o tym naocznie przekonać oglądając wystawy Jego obrazów, 
murale wykonane na ścianach budynków itp. Jako artysta Miecio imponował mi tym, że nie ulegał żadnym modom panu-
jącym we współczesnym malarstwie, nie marnował swojego talentu i przedstawiał piękno świata tak, żeby nie trzeba było 
domyślać się „co Autor miał na myśli”. Jego obrazy ogląda się z zachwytem.

Ale, jako przyjaciel domu, chciałabym ujawnić, że Miecio był też prawdziwym człowiekiem renesansu. Nie była Mu obca no-
woczesna technika, wiele usprawnień wykonywał samodzielnie. Szczególnie pasjonowała Go elektronika. Był w tej dziedzinie 
zupełnym samoukiem, lecz w zakresie układów elektronicznych mógł swoją wiedzą zaimponować nawet fachowcom. Interesował 
się mikroelektroniką, śledził nowości na rynku podzespołów elektronicznych, konstruował układy. Jeszcze w latach siedem-
dziesiątych samodzielnie wykonał kwadrupolowy wzmacniacz elektroniczny o bardzo dobrych parametrach, umożliwiający 
słuchanie muzyki na poziomie znacznie wyższym niż pozwalały na to dostępne w sklepach wzmacniacze. Mimo że ukończyłam 
elektronikę na Politechnice Wrocławskiej, Miecio imponował mi swoją wiedzą i to Jego prosiłam o radę przy zakupie sprzętu RTV. 
Niestety elektronika kradła Miecia sztuce i gdyby nie czas jej poświęcony, mogłoby powstać znacznie więcej pięknych obrazów...

Trudno jest myśleć o tym, że więcej dzieł już nie powstanie, bo Mietek dostał zlecenie z innego Świata. 

Maria Adydan



Wiadukt w Bolesławcu, akwarela, 1992 r.



Berno, akwarela, 1995 r.



Arkady Pałacu Dożów, akwarela, 1995 r.



Mój serdeczny kolega z Liceum Plastycznego – Mieciu, krótko przed maturą w 1968 r. wymyślił, że razem namalujemy obraz, 
który będzie prezentem ślubnym dla jego siostry. Nie ma teraz co ukrywać, iż ambicji mieliśmy, oj mieliśmy pełne serca, 
a wiara w nasze możliwości sięgała hen daleko albo nawet troszkę dalej. Bez skrupułów zostało postanowione, że będzie to 
„Dama z łasiczką” mistrza Leonarda. Obraz wspaniały, dla nas małe piwko. Jako wzór do odpatrzenia miała nam posłużyć 
„kolorowa reprodukcja” wielkości pocztówki wycięta z rolniczego tygodnika „Nowa Wieś”.

Pojechałem do niego do domu w Poznaniu na Krzesinach po lekcjach w sobotę, bo akurat cała jego rodzina wybyła na 
jakieś wesele i mogliśmy się rozłożyć z farbami. Po drodze nabyliśmy naszą ulubioną wiśnióweczkę „Cherry Cordiale”, 
aby „polepszyć sobie warunki pracy twórczej” (niewątpliwie). Nie pamiętam, aby występowały jakieś problemy z podzia-
łem czynności, obraz trzeba było obchodzić dookoła, z boku, a nawet malować do góry nogami. No, robota paliła nam się 
w rękach, o przepraszam, w pędzlach ma się rozumieć. Jako że wena, ta duchowa pocieszycielka, wyraźnie nam sprzyjała, 
we trójkę udało się w późnych godzinach nocnych skończyć obraz oraz flaszkę ma się rozumieć, a małpek wtedy jeszcze 
nie znano, tylko duże nominały obowiązywały. 

Kiedy wstaliśmy skoro świt, koło południa w niedzielę, naszym oczom ukazał się owszem obraz, ale to raczej był ob-
raz nędzy i rozpaczy. Ta wycięta z gazety, drukowana na marnym papierze reprodukcja już miała niewiele wspólnego 
z oryginałem, ale nasze wspólne dzieło zdecydowanie biło ją na głowę i to o kilka długości. Piękna Cecylia Gallerani 
wyglądała tak, jakby zapadła na żółtaczkę, uśmiech jak po jednostronnym paraliżu, nos do tabakiery, te cudowne dłonie 
u nas po wyraźnym artretyzmie i tylko z litości nic nie wspomnę o małej łasiczce. Natomiast co do joty zgadzało się 
tło, udało się je odwzorować idealnie. Nie pamiętam czy „czernią słoniową” czy może „czernią sadzą”, w każdym razie 
jak smoła błyszczało świeżością. Wiedzieliśmy z historii sztuki, że takie obrazy tamci malarze malowali po kilkadziesiąt 
posiedzeń i pozowań, a nawet kilka lat. Podbudowani tym postanowiliśmy, chcąc nie chcąc, kontynuować nasze działania 
artystyczne za tydzień. Aby nic się nie wydało, bo to miał być prezent przypominam, spotkaliśmy się u mnie w Buku. 
Działając zgodnie w godzinach dobrego światła dziennego, sami już bez tej skrzydlatej muzy, dopracowaliśmy wszystkie 
szczegóły, absolutnie wszystkie, z wyjątkiem tła oczywiście.

Roman Czeski



Drzewo jesienią, akwarela, 1990 r.



Szukałem Cię, Mieciu, przez kilkadziesiąt lat, tęskniłem za naszymi wygłupami w Liceum Plastycznym. Ostatnie wspólne 
dni na egzaminach we Wrocławiu, Ty się znalazłeś na „liście bestsellerów”, jak mi napisałeś w ostatniej kartce pocztowej, 
Twój adres się zmienił, mnie życie gdzieś poniosło. Myślałem: taki zdolny, pewno gdzieś tam tworzy, maluje wspaniałe 
obrazy, a czas upływał. Gdzieś pod koniec lat 70-tych znalazłem małą informację w wydawnictwie szkolnym, że mieszkasz 
w Bolesławcu, ukończona uczelnia się zgadzała, kolejne lata mijały, w pamięci utkwił mi ten adres zakładów ceramicznych, 
utrwaliłem go sobie mówiąc: „już jutro, może przy niedzieli napiszę”. Dom zbudowałem, dzieci zaczęły po nim biegać, 
a „Mieczysławów Kozłowskich” znajdowałem co rusz na wystawach a to w Ustce, a to w Warszawie, w Poznaniu, ale to nie 
byłeś Ty. Wreszcie wysłałem ten list do Ciebie…

Kiedy zadzwoniłeś po raz pierwszy i usłyszałem Twój znajomy ciepły głos, ucieszyłem się jak dziecko obiecując, że oczy-
wiście przyjadę, odwiedzę, powspominamy. I wiadomość, że znam Twoją żonę Jankę, bo razem zdawaliśmy egzamin 
z języka rosyjskiego, a ona dała nam odpisać. Od tego dnia jechałem do Ciebie, raz po raz dzwoniliśmy, już, już, trzeba 
by i minęło nam znienacka kolejne 15 lat, a ja tylko opowiadałem mojej rodzinie, jakiego mam fajnego kolegę ze szkoły. 
W tym czasie było spotkanie absolwentów, na które udało mi się Ciebie wyciągnąć do Poznania, kilka chwil w dużym 
gronie i na koniec „Przyjedź! Przyjadę na pewno…”.

Kiedy po zawale wyszedłem ze szpitala i jako tako stanąłem na nogi, wybrałem się wreszcie z moją żoną Danusią na ulicę 
Leśną 5 do Bolesławca. To było w 2011 r., tak niedawno. Zdążyłeś jeszcze zwiedzić z Janką moją pracownię w Mosinie i wła-
ściwie na Waszym całonocnym 40-leciu nacieszyliśmy się sobą, wspominając przy wszystkich nasze szkolne lata. Z dumą 
pokazałeś mi ten mój pierwszy list, który jest zapewne w Twoim archiwum. Niedługo znowu Cię odwiedzę, chociaż Ciebie 
już nie ma wśród nas, ale będę na pewno na Twojej wystawie. Tę Twoją przepiękną akwarelę zimową mam ciągle przed 
oczami. Dla niej przyjadę i nacieszę się nią jeszcze raz.

Roman Czeski



Sucha sosna na tle gór, akwarela, 1999 r.



Zimowa cisza, akwarela, 1995 r.



Pejzaż zimowy z okolic Jeleniej Góry, akwarela, 1990 r.



Dobry sąsiad jest jak rodzina - jest z nami w różnych sytuacjach i w tych radosnych i w smutnych. Uczestniczy w naszym 
życiu na co dzień. Takim sąsiadem był Mieciu. Przytoczę krótką historyjkę z naszych sąsiedzkich kontaktów. W jednej 
z dwóch rzeźb słoni, stojących w ogródku Miecia i Jasi od lat sikorki robią gniazdo. Pewnego dnia wspólnie obserwowa-
liśmy jak ptaki wyprowadzają młode przez otwór w oku słonia. Wszystko przebiegało sprawnie, lecz nagle sikorki zaczęły 
hałasować i krążyć nad rzeźbą. Mieciu zszedł do ogródka i stwierdził, że wewnątrz słonia zostało pisklę. Bez zastanowienia 
wziął młotek i przecinak i odkuł rzeźbę od podstawy by je uratować. Nie było mu żal, że może zniszczyć Jasi dzieło. Okazało 
się, że na dnie były dwa pisklaki, które nie mogły wyfrunąć. Ptaszki posadziliśmy na krzaki i rodzice zabrali je do reszty 
dzieci. W ten sposób uratował dwie istotki. Taki był Mieciu na co dzień. Wrażliwy, bezinteresowny, uczciwy i pełen humoru. 
Kochał zwierzęta, przyrodę, ludzi i życie. Bardzo nam Go brakuje, jego trafnych rad, specyficznego humoru, jego obecności 
w ogródku oraz spotkań i pogaduszek na i pod tarasem. 

Bogusława i Stanisław Napiórkowscy



Willa przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu, pastel, 2010 r.



Pompeje, pastel, 2002 r.



Miasteczko Grimaud, pastel, 1995 r. Bolesławiec, ul. Kościelna, pastel, 2011 r.



W lipcu 1974 r. Mietek otrzymał zadanie wykonania scenografii z okazji ówczesnego Święta Odrodzenia Polski. Z trzech du-
żych i grubych arkuszy styropianu starannie wyciął godło. Połączył te elementy listwami, a na koniec pomalował orła farbą 
emulsyjną. Całość była bardzo ciężka, ponieważ farba nie zdążyła wyschnąć. Zawieszone na tle białego ekranu kinowego 
godło, odpowiednio oświetlone kolorowymi reflektorami, miało być jedynym elementem scenografii.

Panowie na rampie wciągnęli na żyłkach orła na odpowiednią wysokość i już mieli zamocować, gdy nagle dekoracja prze-
chyliła się i runęła z wysokości kilku metrów na deski sceny sali widowiskowej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Katastrofa! 
Za dwie godziny akademia!

W kieszeni sceny znaleźliśmy jakieś litery ze styropianu. Przypięliśmy je do kurtyny w takim oto porządku: XXX-lecie PRL. 
Impreza odbyła się. W następnym roku Mietek powtórzył motyw z orłem. Tym razem dekoracja wytrzymała, a scena wy-
glądała naprawdę imponująco!

Jan Domaradzki

Często rozmawiamy o Mietku. Wśród wspomnień przewija się to ze wspólnej podróży Mietka i Kazika do Walii, które tak 
dobrze oddaje artystyczną osobowość Mietka. Jemu wystarczył szkielet kraba znaleziony na plaży nad oceanem, aby zrobić 
z tego małe dzieło sztuki. Jakim człowiekiem był Mietek? Każdy chciałby mieć takiego przyjaciela.

Elwira i Kazimierz Gołębiowscy

Pierwszy raz spotkałem Mietka w połowie lat 70-tych w Salonie Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Pamiętam Jego wspa-
niałe hiperrealistyczne obrazy. Później przez lata mogłem obserwować, jak tworzy. W skupieniu. W harmonii z otaczającym 
Go światem. W trudzie. Tak powstawały Jego dzieła. Myślę o Mietku w czasie teraźniejszym, bo dla mnie wciąż jest i tworzy, 
dając świadectwo Sztuce.

Janusz Moniatowicz



Wenecja, pastel, 1995 r. Wenecja, pastel, 1997 r.



Pejzaż włoski, pastel, 1996 r.



Bożejowice, pastel, 2010 r.



Miecio, jak go nazywaliśmy, był lubiany i ceniony przez współpracowników (w drugiej połowie lat 70. XX w. pracował 
w Bolesławieckim Ośrodku Kultury) nie tylko za swoją twórczość, ale również za towarzyskie zalety: pogodę ducha, dowcip 
sytuacyjny i dużą empatię. W pracy nie ograniczał się jedynie do projektów graficznych i współpracy przy organizacji wystaw.

Jako Plastyk Powiatowy stworzył pierwsze w mieście murale na ścianach przy ul. Asnyka. Wraz z przyjacielem Leszkiem 
Kasprzyckim – ówczesnym dyrektorem BOK – wpadli na świetny pomysł, aby dyplomy dla laureatów Wojewódzkiego 
Przeglądu Festiwalu Piosenki Radzieckiej opatrzeć grafiką. Miecio stworzył na tę okazję obraz zaprzęgu z rosyjską trojką 
w technice „suchej igły”. W ten sposób laureaci stali się posiadaczami autorskiej grafiki (czego wielu z nas zazdrościło tym 
szczęśliwcom, bo grafika była przepiękna). Twórczość Mietka przez wiele lat zdobiła również Klub „Pegaz” w BOK. Przed-
stawienie skrzydlatego konia pokrywało jedną ze ścian Klubu. Dopełnieniem obrazu były umieszczone na małych ekranach 
swoiste panoramy chmur – w tamtym czasie – ulubionego tematu Miecia.

Jego dowcipne powiedzonka są wykorzystywane towarzysko do dzisiaj, np.: „Tworzymy dwóizm” - jako określenie spotkania 
dwóch ludzi. Był to swoisty komentarz Miecia do stwierdzenia: „Tworzymy konstruktywny truizm, gdy tak sobie we trójkę 
poważnie rozmawiamy”, wypowiedzianego przez człowieka, który często używał górnolotnych określeń, nie rozumiejąc 
ich prawdziwego znaczenia.

Na pracowniczym spotkaniu towarzyskim Miecio poprosił z kolei kolegę grającego na akordeonie o „kałuże tango”, bowiem 
wszyscy ochoczo tańczyli i nikomu nie spieszyło się z wytarciem rozlanego płynu.

Na „parapetówkę” u koleżanki Miecio przybył zmęczony i jak stwierdził, nieodpowiednio do przyjęcia towarzyskiego przy-
gotowany, więc zapytał o toaletę, w której „chciał się zrobić na ubóstwo”.

Mietek wykazywał się dużym realizmem, przyjmującym czasem bardzo dowcipny wymiar. Gdy po jednym z przyjęć miał 
ochotę na dalszą eskapadę towarzyską, współbiesiadnik różnymi fortelami próbował go od tego odwieść. Jako ostatniego 
argumentu użył pomysłu, że warto byłoby ułożyć plan przesunięcia wieży ratuszowej. Na co Mietek realnie ocenił sytuację: 
„Co ty głupi? We dwóch nie damy rady, trzeba nas więcej”. 

Miecio zawsze wykazywał gotowość do żartu, ale i do pomocy. Nie narzucał się, ale kiedy Go poproszono lub gdy był 
świadkiem wydarzenia, które wymagało interwencji, zawsze wykazywał się empatią. W naszej pamięci pozostanie jako 
uśmiechnięty, życzliwy „kumpel”.

Krystyna Juszkiewicz
Jana Trawniczek
Lesław Kasprzycki



Pejzaż zimowy, olej na desce, 1990 r.



Pejzaż wieczorny, olej na desce, 1989 r.



Po zachodzie słońca, akryl na płótnie, 1982 r.



Mietek Kozłowski był naszym przyjacielem. Postrzegaliśmy go jako człowieka żyjącego w zgodzie z samym sobą. Miał 
zdrowy dystans do rzeczywistości i bieżących zdarzeń. Był otwarty, szczery i życzliwy, zawsze gotów do udzielenia 
pomocy i wsparcia. Proszony o poradę, udzielał jej z zastrzeżeniem: „ja bym to zrobił tak...”. Cechował go optymizm, 
wyrafinowane poczucie humoru i trafny dowcip. Był człowiekiem, przy którym można było głośno myśleć. 

Wielką pasją Mietka była elektronika, głównie na potrzeby zastosowań audiofilskich. Gromadził, naprawiał i udoskonalał 
domowe urządzenia i akcesoria odtwarzające muzykę. Prawdopodobnie elementy układów elektronicznych, różne tranzy-
story, diody, lampy, itp. miały w jego pracowni status równy ołówkom, farbom i pędzlom. Posiadał imponującą płytotekę, 
a w niej zarówno pozycje z klasyki wszystkich epok, jak i jazzu, rocka i najszlachetniejszych odmian muzyki rozrywkowej. 
Muzyka, w której cenił najbardziej czynnik ekspresji i emocjonalną barwność oraz perfekcjonizm wykonawczy, niewątpliwie 
była mu podnietą i wzmacniała jego warsztat twórczy.

Choć mieszkaliśmy w różnych miastach, dzięki jego telefonom, e-mailom, zaproszeniom na wystawy i ważne życiowe 
wydarzenia, zawsze czuliśmy wzajemną bliskość, która przetrwała dziesięciolecia. W naszej domowej galerii, poczesne 
miejsce zajmuje wspólne - ostatnie zdjęcie z Mietkiem - zrobione w Łagowie, na wieży Zamku Joannitów. Wtedy jeszcze 
nie wiedzieliśmy, że wiejący tam wiatr wkrótce przyniesie niespodziewane, bolesne rozstanie. 

Mietek ciągle jest wśrod nas taki, jak zapamiętana nasza młodość z lat 1974-1977 w Bolesławcu i jak nasz ostatni wspólny 
z Nim weekend z końca września ubiegłego roku w Łagowie. Przy Nim zawsze czuliśmy się młodsi, podziwialiśmy Jego 
artystyczny kunszt i byliśmy szczęśliwi, gdy z aprobatą oceniał nasze artystyczne poczynania. 

Różne są oblicza przyjaźni. Ta prawdziwa trwa w nas głęboko mimo fizycznej nieobecności, dopóki czytelne i żywe są 
obrazy chwil, zdarzeń, emocji i wzruszeń, utrwalone w pamięci.

Halina i Wiktor Sędzińscy 



W samotności, olej na płótnie, 2011 r.



Mieczysław Kozłowski był znanym i cenionym bolesławieckim artystą. Zajmował się malarstwem, projektowaniem cera-
miki, fotografią, tworzeniem murali – malowideł architektonicznych, projektowaniem graficznym i grafiką komputerową. 
Wszechstronnie utalentowany, biegle operował różnorodnymi technikami malarskimi: pastelami, akwarelami, farbami olej-
nymi. Tworzył serigrafie, malował portrety, był autorem i małych form graficznych i dużych kompozycji, jak np. malowidła 
przedstawiającego skrzydlatego konia - Pegaza w klubie o tej samej nazwie. W Jego malarstwie można odnaleźć inspiracje 
sztuką XVII-wiecznych Holendrów i francuskiego XIX-wiecznego realizmu, ulotność i wrażeniowość impresjonizmu, pre-
cyzję i dokładność hiperrealizmu, ale nade wszystko fascynację otaczającą Go naturą, jej zmiennością, bogactwem barw, 
grą świateł i cieni. 

W otaczającym świecie dostrzegał przede wszystkim piękno, o którym mówił: „Jest czymś niejednoznacznym, wymykającym 
się definicjom. Jest zmienne i zależne od mody i nastroju. Ale dla mnie piękno jest ponadczasowe i podświadome”. Był nie 
tylko wszechstronnie utalentowanym twórcą, ale też człowiekiem pogodnym i wrażliwym, skromnym, pełnym empatii 
i niezwykłego poczucia humoru. 

Miał ogromny dystans do siebie, ale też i do otaczającego Go świata. Jego życiowa mądrość powodowała, że rozmowy 
z Nim, nie tylko te o sztuce, były niezwykle wartościowe i inspirujące. Mistrz słowa, dowcipny, błyskotliwy i czasami lekko 
ironiczny, zjednywał sobie ludzi uśmiechem i otwartością. Pogodne usposobienie, charyzma i poczucie humoru roztaczały 
wokół Jego osoby niezwykłą aurę. Pisząc o Nim, nie można nie wspomnieć o Jego żonie – Janinie Bany-Kozłowskiej – z którą 
tworzyli wspaniałą, młodzieńczo wręcz zakochaną parę. 

Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska,
Barbara Glinkowska, Agnieszka Obrycka,
Lucyna Obrycka, Anna Puk, Renata Styczyńska-Oroń, 
Michał Karpiński, Tadeusz Orawiec,
Krzysztof Rajczakowski

(Muzeum Ceramiki w Bolesławcu)



Drzewo Jozuego - Rodzina, olej na płótnie, 2011 r.

Błękitne niebo, olej na płótnie, 1982 r. i 2011 r.

Plac Polski we Wrocławiu, akryl na płótnie, 1973 r.

Ściana, akryl na płótnie, 1973 r.



Amfiteatr w Nimes, serigrafia, 1972 r. 


