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Marta Jarosz absolwentka wrocławskiej ASP, studiowała malarstwo       

w pracowni wybitnego malarza prof. Józefa Hałasa oraz Malarstwo        

w Architekturze i Urbanistyce w pracowni prof. Mieczysława Zdanowicza, 

otrzymując dyplom z malarstwa z wyróżnieniem. Ukończyła także 

Podyplomowe Studium Pedagogiczne w Poznańskiej ASP. Ma na swoim 

koncie wiele wystaw w kraju i zagranicą. Jest laureatką trzech nagród     

w konkursach plastycznych dla artystów. Posługuje się abstrakcyjną 

formą wypowiedzi artystycznej, uprawia malarstwo sztalugowe, olejne, 

akwarelę oraz mozaikę. Instruktor z dwudziestoletnim stażem pracy  

z dziećmi  i młodzieżą. Juror, twórca i koordynator Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży "KOT".  

 

Pracownia rysunku i malarstwa to miejsce, w którym możesz być sobą, 

zostawiając zewnętrzny świat za jej drzwiami, oddając się swoim 

pasjom. Podczas zajęć możesz tworzyć swoje prace z natury oraz          

z wyobraźni. Masz okazję poznać tajniki rysunku i malarstwa, a także 

odkryć nieznane Ci techniki plastyczne. 

 

Jeśli lubisz tworzyć, rysować, bawić się kolorem, rozlewać farby, 

podejmować twórcze wyzwania, jeżeli chcesz poznawać ciekawe 

techniki plastyczne lub chcesz przygotować się do egzaminów do szkół 

plastycznych, dobrze rysować i malować, poznać ludzi o podobnych 

zainteresowaniach, a nie masz na to wszystko warunków i wystarczają-

cej przestrzeni, zapraszam Cię do mojej pracowni.  

Każdy z nas jest inny i każdy tworzy we właściwy dla siebie sposób, 

dlatego dbam o indywidualny rozwój każdego uczestnika moich zajęć. 

 

Nasze prace prezentujemy na cyklicznych wystawach w MDK, 

ciekawych miejscach we Wrocławiu, a także w innych miastach oraz na 

wystawach pokonkursowych o różnym zasięgu, w których to konkursach 

zdobywamy liczne nagrody i wyróżnienia. 

 

 



PRACOWNIA WITRAŻU I MOZAIKI SZKLANEJ 

INSTRUKTOR MARTA JAROSZ 

 

Od wielu lat prowadzę pracownię witrażu oraz mozaiki szklanej, a 

także Fusing - zdobienie szkła na gorąco. Posiadamy duży wybór 

barwnego szkła, pracujemy w technice Tiffaniego wyłącznie na 

profesjonalnych materiałach. 

W mojej pracowni powstają małe formy witrażowe, barwne mozaiki, 

a także małe formy fusingowe - wszystkie charakteryzuje unikalne 

piękno. 

Jeżeli chcesz poczuć magię malowanych światłem obrazów, odkryć 

swoją pasję poznając tajniki tego pięknego rzemiosła, samodzielnie 

wykonać niepowtarzalną biżuterię lub zaprojektować własny 

świecznik, zapraszam Cię do mojej pracowni. Wspólnie odkrywać 

będziemy ponadczasowe piękno malowanych światłem witraży. 

Nasze prace prezentujemy na cyklicznych wystawach w MDK, 

ciekawych miejscach we Wrocławiu, a także w innych miastach oraz 

na wystawach pokonkursowych o różnym zasięgu, w których to 

konkursach zdobywamy liczne nagrody i wyróżnienia. 

 

 

 

 
 


