
Zdzisława Czombik jest znaną w środowisku wielkopolskich twórców artystką i 

animatorką kultury. Dla Zdzisławy Czombik malarstwo jest pasją od zawsze. Zaraz po II 

wojnie światowej malowała kartki świąteczne oraz laurki okolicznościowe dla 

pobliskiego sklepu  z pamiątkami. W wolnych chwilach malowała obrazy farbami 

akwarelowymi. Podczas studiów często malowała pejzaże farbami olejnymi. 

Systematycznie zaczęła malować od 2003 r. farbami akrylowymi. 

  

W jej dorobku jest 300 obrazów w tym 75 ikon. Swoje prace wystawiała na 

licznych wystawach indywidualnych m.in.: „Bliżej ludzi” w Urzędzie Miasta Poznania 

2008, „Ku pokrzepieniu serc” w Hospicjum Palium w Poznaniu 2009, „Uśmiech losu” w 

Plaza Cinema City – IMAX w Poznaniu 2009, „Piękno natury” w ODK „Słońce” w 

Poznaniu 2009, 2011, „Krajobraz Polski” w ODK „Słońce” w Poznaniu 2013, 

„Osobliwości świata” w ODK „Słońce” w Poznaniu 2015, „Wystawa ikon” w 

Archidiecezjalnym Muzeum w Poznaniu 2016, „Christiana Artis” w ODK „Słońce” 2017 

oraz ODK „Krąg” w Poznaniu 2018, „Ikony i  kapliczki” w Galerii „2 piętro” w Poznaniu 

2017 połączone z pokazem pisania ikon, „Wystawa retrospektywna” w ODK „Słońce” w 

Poznaniu 2019. 

 

Zdzisława Czombik brała również udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych 

m.in.: na „Poznańskim przeglądzie twórczości artystycznej i kulturalnej” 2007 w Klubie 

Starówka w Poznaniu otrzymała Wyróżnienie za dwa obrazy: „Stara kuchnia” i 

„Kompozycja kwiatowa”.  

Na wystawach zbiorowych w Osiedlowym Klubie „Krąg” pokazała wiele swoich obrazów 

m.in.: na wystawie „Malowane latem” (2009) pokazała obrazy pt. „Pastwisko” i 

„Przedwiośnie”; na wystawie „Śniadanie mistrzów” (2009) pokazała kopię obrazu 

Gustawa Cailebotte „Żaglówki w Argentuil”; na wystawie „Studium przedmiotu” (2010) 

pokazała obrazy „Stara kuchnia” oraz „Antałek Węgrzyna”; na wystawie „Kobiety i 

kwiaty” (2010) pokazała obrazy „Maki ogrodowe okazałe” oraz „Bukiet warmińskich łąk”; 

na wystawie z okazji „Dni Łazarza” (2010) pokazała obraz „Polna droga”; na wystawie 

„Kwiatki w ogrodzie św. Franciszka” (2010) pokazała obrazy „Żurawie” oraz tryptyk 

„Kwiaty”; na wystawie „Pamiętajmy o ogrodach” (2011) pokazała tryptyk „Ogród 

japoński” oraz „Naparstnica”; na wystawie  pt. „Magia miejsc - Poznań i okolice” (2012) 

pokazała obrazy „Starorzecze Warty”, „Skansen uli w Swarzędzu”, „Aeroklub 

Poznański”; na wystawie „Przestrzenie wyobraźni” (2012) pokazała obrazy „Wędkarz” 

oraz „Uroczysko”; na wystawie „Obszary świętości” z okazji pierwszej rocznicy 

kanonizacji JPII (2014): „Przemija postać świata” („Zegar”), „Ojcowska dłoń”, „Krzyż 

przydrożny w Drohiczynie”, „Kapliczka Matki Bożej w Drohiczynie”, „Kapliczka Jezus 

cierniem ukoronowany w Drohiczynie”, „Kapliczka św. Ambroży”; na wystawie „Zimowe 

klimaty” (2014) pokazała obraz „Na Anioł Pański biją dzwony”; na wystawie 

„Przestrzenie malarstwa” (2015) pokazała obraz „Ostępy leśne - wataha”; na wystawie 

jubileuszowej PSPT „Artyści dla Poznania - 35 lat malarstwa, kultury i sztuki” (2016) 

pokazała obrazy „Przemija postać świata”, „Archanioł Gabriel”, „Archanioł Gabriel”; na 

wystawie z okazji Dni Łazarza (2018) pokazała obraz „Wielka synagoga w Poznaniu”. 

Na wystawach zbiorowych w Osiedlowym Domu Kultury „Słońce” w Poznaniu pokazała 

wiele swoich obrazów m.in.: na wystawie „Poznań jaki jest każdy widzi” (2010) pokazała 



obraz „Morasko”; na wystawie „Pamiętajcie o ogrodach” (2012) „Maki ogrodowe 

różowe”; na wystawie „Zderzenia” (2015) pokazała obrazy „Rafa koralowa Filipiny” oraz 

„Rafa koralowa Karaiby”; na wystawie „Zatrzymane w kadrze” (2015) pokazała obraz 

„Zabytkowa lampa tancerka”. 

Na wystawach zbiorowych pokazała wiele swoich m.in.: w Klubie „Angelo” w Poznaniu 

na wystawie „Pamiętajmy o ogrodach” (2011) pokazała tryptyk „Kwiaty” oraz „Ogród 

japoński”; w ODK „Kopernik” w Poznaniu na wystawie „Zimowy pejzaż” (2012) pokazała 

obrazy „Zima w lesie” oraz „Na rozstaju” oraz na wystawie „Przestrzenie wyobraźni” 

pokazała obrazy „Wędkarz” oraz „Uroczysko”; w Galerii „Piwnica” w GOK Komorniki na 

wystawie „Pierwsza rocznica kanonizacji JPII” (2015) pokazała obraz „Przemija postać 

świata”; w Galerii w Ratusz w Lesznie na wystawie „Konfrontacje 2019” pokazała obraz 

„Aragonity”. 

Na wystawach zbiorowych w PBG Gallery Skalar Office Center w Poznaniu pokazała 

wiele swoich obrazów m.in.: na wystawie z okazji jubileuszu 25-lecia ZAP (2015) 

pokazała tryptyk „Rafy koralowe”; na V Poznańskim Salonie „Robinsonada” (2015) 

pokazała obrazy „Rafa koralowa Nowa Gwinea”, „Filipiny”, „Karaiby”; na VI Poznańskim 

Salonie „Robinsonada” (2016) pokazała obraz „Ochtinska grota aragonitowa”; na VII 

Poznańskim Salonie „Robinsonada” (2017) pokazała tryptyk „Ostępy leśne”; na X 

Poznańskim Salonie „Robinsonada” (2020) pokazała obraz „Latawce, dmuchawce, 

wiatr”. 

Na wystawach zbiorowych w Galerii „Kolegiacki Art.” w Poznaniu pokazała wiele swoich 

obrazów m.in.: na wystawie jubileuszowej PSPT „Artyści dla Poznania - 35 lat 

malarstwa, kultury i sztuki” (2016) pokazała obraz „Rafa koralowa Karaiby”; na wystawie 

„Pyrladnia w obiektywie artystów” (2017) pokazała obraz „Skansen uli w Swarzędzu”; 

na wystawie z okazji 100 rocznicy wyzwolenia Polski: „Viva Niepodległa” oraz „Bitwa o 

most Chwaliszewski”. 

Zdzisława Czombik uczestniczyła również w wielu wystawach zbiorowych w muzeach w 

Wielkopolsce m.in.: w Galerii Miejskiej „Muzeum Ziemi Średzkiej” w Środzie Wlkp., w 

wystawie „Zderzenia” (2015); w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach w wystawie 

„Trzy razy sztuka z buta” (2015); w Muzeum – Ratusz w Ostrzeszowie 2019 w wystawie 

poplenerowej Ostrzeszowskiego Centrum Kultury; w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 

w wystawie „Obszary sztuki” (2019) oraz w Muzeum Narodowym Rolnictwa w 

Szreniawie w jubileuszowej wystawie PSPT „Artyści dla Poznania - 35 lat malarstwa, 

kultury i sztuki” (2016); „Wrażenia i refleksje” (2017); „Pyrlandia w obiektywie artystów”. 

Zdzisława Czombik również zajmuje się fotografią, brała udział w kilku wystawach 

fotografii m.in.: w wystawie zbiorowej w Galerii „Polan Sto” w Poznaniu (2016) w 

ramach III Wielkopolskiego Festiwalu im. Ireneusza Zjeżdżałki „Okruchy światła” pod 

Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. 

 

Zdzisława Czombik głównie maluje obrazy na płótnie farbami akrylowymi. 

Posługuje się również akwarelą nie tylko na papierze ale również na kartonie oraz 

farbami specjalnymi na jedwabiu. 

Tematy jej prac są bardzo zróżnicowane od pejzaży, architektury m.in. wieża ciśnień w 

Biedrusku umieszczona w kalendarzu Gminy Suchy Las na 2011 rok, poprzez 



portrety, zwierzęta, kwiaty, do scen batalistycznych („7 Dywizjon Artylerii Konnej na 

ćwiczeniach w Biedrusku”) i historycznych („Viva Niepodległa” oraz „Bitwa o Most 

Chwaliszewski”). Obrazy maluje pojedyncze lub cykle - tryptyki („Rafy koralowe”, 

„Ostępy leśne”, „Dziki”, jaskinie i groty „Postojny” i „Grota aragonitowa”). Jej malarstwo 

do cechował realizm. W 2019 roku zaczęła malować obrazy fantazyjne (cykl obrazów 

„Kapelusz z ważką”, „Kapelusz z motylem”, „Kapelusz z kolibrami” a w 2020 r. obraz 

abstrakcyjny pt.: „Latawce, dmuchawce, wiatr”. 

 

W 2014 roku zaczęła pisać ikony. Szkolenie w tym zakresie przeszła na 

warsztatach ikonopisania zorganizowanych przez Archidiecezjalne Muzeum w 

Poznaniu oraz w Pracowni ikon mgr Aleksandry Michalskiej wybitnej światowej sławy 

ikonopisarki oraz w Pracowni Działań Twórczych u ojców Jezuitów w Poznaniu w 

zakresie złocenia ikon. Ikony wykonuj techniką tradycyjną na desce w kanonie 

bizantyjskim wg tradycji prawosławnej i katolickiej stosując symboliczny język przekazu. 

Jej liczne prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, 

Gdańsku , Nowym Targu oraz poza granicami Polski. Ikony zawędrowały do Kanady 

oraz do klasztorów na Madagaskarze i na Wyspach Zielonego Przylądka. 

 

Zdzisława Czombik jest aktywną uczestniczką życia artystycznego kilku 

stowarzyszeń twórczych. Wszystkie wystawy, w których uczestniczyła, indywidualne i 

zbiorowe to wynik jej zaangażowania w tworzenie wydarzeń artystycznych wspólnie z 

takimi stowarzyszeniami jak: Poznańskie Stowarzyszenie Pracy Twórczej, 

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury, Związek Artystów Plastyków oraz od 

2015 roku jako członek założyciel Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków. 

W 2019 r. przekazała obraz „Viva Niepodległa” Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi 

dla nowo powstałej Szkoły Polskiej w Grodnie. Obraz „Bitwa o Most Chwaliszewski” 

przekazała Szkole Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. 

Jest to odtworzenie obrazu powstańca wielkopolskiego Leona Prauzińskiego. W czasie 

II wojny światowej zamordowali go Niemcy, a wszystkie jego obrazy zniszczyli. Obraz 

Prauzińskiego odtworzyła na podstawie zachowanych kartek pocztowych. 

 

Aby zobaczyć, jakim naprawdę człowiekiem i twórcą jest nasza Wielkopolska artystka, 

co ją interesuje, jaka wymagająca jest wobec siebie, czego poszukuje i co potrafi 

odnaleźć, trzeba koniecznie wybrać się do jej mieszkania – pracowni. Należy posłuchać 

opowieści o życiu twórcy, o źródłach natchnienia i problemach, związanych z 

wykonaniem kolejnych dzieł. Inspiracją dla artystki jest otaczający ją świat – ludzie, 

rośliny, zwierzęta, żywioły. To wrażliwa obserwatorka, która potrafi we wszystkim 

dostrzec piękno i zaczarować je, zamknąć w swych obrazach. A później dzielić się nimi 

ze światem. 

Antoni Rut prezes Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków 


