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Odbyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Uzyskała dyplom z malar-
stwa w pracowni prof. M. Wiśniewskiego. 
Z największym zapamiętaniem oddaje się 
malarstwu. Prace przedstawia na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Uczestniczy 

w festiwalach sztuki. Otrzymała nagrodę Polskiego Radia za prace gra-
ficzne i II miejsce w konkursie Vidical. Sztuka, którą tworzy rozpięta jest 
między malarstwem olejnym, grafiką komputerową i fotografią. Czło-
nek Związku Artystów Plastyków, uczestnik międzynarodowych plene-
rów malarskich. Należy do grupy twórczej Młodzi Sztuką, PositveArt, 
Symfonia. Artystka brała udział w akcjach charytatywnych Fundacji 
Herosi, Usłysz Marzenia i Akogo – Ewy Błaszczyk.
Założyciel Galerii Internetowej GaleriiOK.
„Posługując się różnymi technikami oddaje się różnym przejawom sztu-
ki nowoczesnej równocześnie, gdzie  wszystkie sztuki dopełniają się 
i nawzajem inspirują. Obrazy artystki to ciało i dodana do niego dusza, 
fizyczność i duchowość. Pada się przed jej symfonią barw. Patrząc na 
obrazy dochodzi do spotkania twarzą w twarz. Tak zaczyna sie sztuka 
od plotki.“  www.galeriaok.pl   Facebook-Iwona Ostrowska

Urodzona w 1962 roku w Wyrzysku. Ab-
solwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu, w 2000 roku - dyplom z malar-
stwa w pracowni profesora Mieczysława 
Wiśniewskiego. Studia podyplomowe: z ar-
teterapii w Akademii Humanistyczno-Eko-
nomicznej w Łodzi oraz z terapii pedago-
gicznej w Wyższej Szkole im. Włodkowica 
w Płocku. Nauczyciel plastyki w Szkole Pod-

stawowej w Nakle nad Notecią. Uprawia malarstwo olejne i akwarelo-
we. Uczestniczka plenerów międzynarodowych w Polsce, Niemczech 
i Rosji.  e-mail: ottomar@interia.pl
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Danuta Nawrocka
Urodzona w Strzegomiu. Studiowała na Wy-
dziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. W 1990 roku 
uzyskała dyplom w pracowni prof. Mieczysła-
wa Wiśniewskiego. Tworzy w zakresie malar-
stwa, rysunku, instalacji, performance. Swoje 
prace i działania, przedstawia na wystawach 
indywidualnych  oraz na festiwalach sztuki 
w Polsce i za granicą. Stypendystka Prezy-

denta Miasta Inowrocławia za rok 2008.  W 2008 r. Zdobyła Nagrodę 
Publiczności podczas wystawy Inowrocławska Plastyka 2008 oraz Na-
grodę Prezydenta Miasta w tejże wystawie w 2009 r. W 2009 r. uhono-
rowana odciskiem stopy w Alei Artystów podczas Międzynarodowego 
Pleneru Malarskiego w Nowogardzie. Członek Związku Polskich Arty-
stów Plastyków Okręg Warszawski, członek Biura Wtrąceń Artystycz-
nych Bydgoszcz Główna.  
e-mail: dankana@o2.pl;  kom. (+48) 787 865 123

Elżbieta Białczak
urodzona w 1959 r. w Gaczyskach, zamiesz-
kała w Szczytnie. W 1990 r. ukończyła wyższe 
studia magisterskie zaoczne na Wydziale Sztuk 
Pięknych w zakresie wychowania plastyczne-
go o specjalności nauczycielskiej oraz Studia 
Podyplomowe w zakresie Technika w Elblągu 
w 2005 r., a także warsztaty z ceramiki i inne. 
Własną twórczość artystyczną rozwija poprzez 
malarstwo pejzażowe, martwe natury, portre-

ty oraz fotografię artycztyczną. Uczestniczyła w wielu plenerach malar-
skich dla nauczycieli plastyków. Prace malarskie eksponowała na wy-
stawach w Szczytnie (w tym na Wystawie Plastyków Ziemii Szczycień-
skiej), w Olsztynie, Mrągowie. Pracuje jako nauczyciel plastyki i techniki 
w szkole podstawowej. Prowadzi koło plastyczne, gdzie rozwijane są 
zinteresowania i uzdolnienia uczniów. Organizuje dla nich plenery ma-
larskie oraz warsztaty plastyczne w Chacie Mazurskiej w Szczytnie. Pro-
wadzi zajęcia artystyczne z młodzieżą polską i zagraniczną. 

Małgorzata 
Całus-Jarno
Urodzona w 1962 roku w Gorzowie Wielko-
polskim. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięk-
nych UMK w Toruniu w 1990 roku - dyplom 
z malarstwa w pracowni profesora Mieczy-
sława Wiśniewskiego. Studia podyplomo-
we: z Informatyki (Politechnika Szczecińska) 
oraz Pedagogiki Zdolności i Twórczości (UMK 

w Toruniu). Pracuje jako nauczyciel plastyki w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Gorzowie Wielkopolskim. Uprawia malarstwo olejne, batik, 
grafikę komputerową i ceramikę. Od 1990 roku związana z nauczyciel-
ską grupą plastyczną WENA, brała udział w wielu akcjach plastycznych, 
warsztatach, plenerach: Barbarka k. Torunia, Barlinek, Białowieża, 
Ciechocinek, Chełmża, Drawno, Drezdenko, Glisno, Lubniewice, Osiek, 
Ośno Lubuskie, Pokrzywna k. Nysy, Pobierowo, Pogórze k. Barlinka, Po-
ronin, Przytok, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Świeradów Zdrój, Ustronie 
Morskie, Wąbrzeźno. Prace autorki znajdują się w kolekcjach zagra-
nicznych min. w Danii, Szwajcarii, Japonii.
e-mail: margo03@poczta.onet.pl;  kom. 0048 601783862


