
ANNA SZAFRAŃSKA 
 
O SOBIE 

Jestem architektką, malarką, nauczycielką jogi. Mieszkałam w krajach Europy Zachodniej (Niemcy, 

Szwajcaria, Szkocja, Anglia), Bliskiego Wschodu (Liban) i Azji (Indie, Nepal, Sri Lanka). Prowadzę autorską pracownię - 

warsztatownię Hurr a ! ARCHITEKTURA. Buduję - głównie z dziećmi, maluję - najchętniej akwarele, podróżuję, żyję, 

czuję... 

 

Jest absolwentką Architektury Politechniki Łódzkiej, BAUHAUS Dessau Institute of Architecture (Niemcy) i Chur Institute 

of Architecture(Szwajcaria); https://www.facebook.com/hurraarchitektura/ 
i studentką Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie; https://www.facebook.com/aniaodmalowania/ 
dyplomowaną w Sivananda Yoga Vedanta Centre, Kerala, Indie 

 

O SZTUCE 

Moją pierwszą furtką do świata Sztuki była pracownia plastyczna Małgosi Urbaniak-Wawrzyniak, do której uczęszczałam nieprzerwanie od 6. do 15. 

roku życia. To tam ukształtowała się moja artystyczna wrażliwość. Do dziś najbardziej poruszają mnie prace dzieci, tworzone nie ‘z głowy’, ale z tej 

wewnętrznej potrzeby odpowiedzi na własny kod Piękna. 

Dostojewski wiedział, że Piękno ocali świat. Dusza dziecka, które tworzy to bezcenny skarb. Patrząc na prace dzieci wiem, że ludzkość ma 

przyszłość! 

 
Dla Kacperka Dzikowskiego: 

Praca Kacpra zimowała we mnie od stycznia. Aż do zeszłej niedzieli, kiedy to z pierwszym marcowym podmuchem wiosny 
zatrzepotała kłębowiskiem kolorowych skrzydeł i zaświergotała chórem ptasich głosów: 

Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju, 
Nadajemy audycję z ptasiego kraju. 
Proszę, niech każdy nastawi aparat, 

Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad: 
Po pierwsze - w sprawie, 

Co świtem piszczy w trawie? 
Po drugie - gdzie się 
Ukrywa echo w lesie? 

Po trzecie - kto się 
Ma pierwszy kąpać w rosie? 

Po czwarte - jak 
Poznać, kto ptak, 
A kto nie ptak? 

A po piąte przez dziesiąte 
Będą ćwierkać, świstać, kwilić, 

Pitpilitać i pimpilić 
Ptaszki następujące: 

 
    Słowik, wróbel, kos, jaskółka, 

    Kogut, dzięcioł, gil, kukułka, 
Szczygieł, sowa, kruk, czubatka, 

Drozd, sikora i dzierlatka, 
Kaczka, gąska, jemiołuszka, 

Dudek, trznadel, pośmieciuszka, 
Wilga, zięba, bocian, szpak 

Oraz każdy inny ptak… 
(Julian Tuwim, Ptasie radio) 

Po czym wzbiła się wysoko rozedrganą barwną chmarą i pofrunęła daleko - fruuu! - na poszukiwanie wiosny. Razem z drewnianymi 
ptaszkami wypatruję jej rychłego powrotu... 
Anna Szafrańska 
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