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Agnieszka Czeladzka 

Agnieszka Czeladzka urodziła się 22 lutego 1982 

roku w Krzeszowicach. Uczęszczała do Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Tenczynku. 

Już jako dziecko wykazywała szczególne zdolności 

malarskie, plastyczne i humanistyczne. Końcowe 

lata szkoły podstawowej wykorzystywała na 

poszerzaniu swoich zainteresowań, m.in. 

chemicznych, które zaowocowały udziałem w 

olimpiadach chemicznych. Równocześnie, dzięki 

wsparciu szkolnych pedagogów, rozwijała swoje 

zainteresowania sztuką, czego przejawem było 

stworzenie pracy plastycznej o tematyce ekologicznej, nagrodzonej dyplomem i 

wyróżnieniem przez organizatora konkursu, czyli Krakowską Akademię Sztuk 

Pięknych. 

Szkoła średnia (Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w 

Krzeszowicach) stworzyła dla A. Czeladzkiej nowe możliwości rozwijania swoich 

zainteresowań, m.in. teatralnych ( aktorstwo, scenografia „Teatr Poezji” pod opieką 

polonistki – Pani Teresy Nowak), recytatorskich, malarskich (wernisaż i wystawa pt. 

„Poszukuję by być”), uczestnictwo w zajęciach na Akademii Sztuk Pięknych w 

Krakowie. 

Studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie A. Czeladzka znalazła 

odpowiednią do swoich zainteresowań specjalność „Odlewnictwo Artystyczne i 

Precyzyjne” na wydziale Odlewnictwa. Równolegle podjęta przez A.Czeladzką 

przygoda z rzeźbą pozwoliła na spotkanie z artystą rzeźbiarzem adiunktem 

Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych prof. Karolem Badyną. W jego pracowni 

„Forma” Agnieszka poznawała cały proces tworzenia od rzeźby w miękkiej i ciepłej 

glinie poprzez przygotowanie formy odlewniczej do zimnej i pełnej patosu rzeźby z 

brązu. Rezultatem tej współpracy było wykonanie ozdobnego medalu dla Sekcji 

Odlewnictwa Artystycznego i Precyzyjnego. Dalsze dokonania artystyczne A. 

Czeladzkiej to m.in. realizacja autorskiego pomysłu wykonania szachów z brązu, 

odlewu wieloelementowego łączącego kilka technologii odlewniczych i technik 

patynowania, stworzenie wizji ikony „Ukrzyżowanie” autorstwa 

Dionisijńāňė√ā¬Ä√ā¬ôego z monastyru Św. Pawła w Obnorze z 1500 roku i odlanie 

ikony z brązu jako specyficznej transformacji malarstwa na język rzeźby, bryły 

odlewu. Sztuka sakralna stała się inspiracją dla przygotowania pracy dyplomowej pod 

kierunkiem prof. Stanisława Rzadkosza pt. „Wschodniosłowiańska sztuka sakralna 



inspiracją dla współczesnej sztuki odlewniczej. Nowe spojrzenie na ikonografię”, 

nagrodzonej główną nagrodą VIII edycji konkursu „Diamenty AGH”. 

Mgr inż. A.Czeladzka: „Myślę, że życie to czas poszukiwania, który dla wszystkich 

płynie w różny sposób. Dla mnie jest pełen zaskoczenia, a co najważniejsze daje mi 

siłę. Uważam, że warto robić coś z pasją i stale podążać w wybranym przez siebie 

kierunku”. 

 

Barbara Swakoń 

Barbara Swakoń – urodzona w 1982 roku w Cieszynie. 

Ukończyła z dobrymi wynikami II Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie o 

profilu geograficzno- ekonomicznym. W roku 2001 

rozpoczęła studia na Wydziale Geodezji Górniczej i 

Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska. 

W trakcie studiów udzielała się w AZS-ie oraz jeździła na 

obozy żeglarskie. Na dziewiątym semestrze wyjechała do 

Norwegii gdzie podjęła studia stypendialne w języku 

angielskim na NTNU The Norwegian University of Science 

and Technology w Trondheim. Pod opieką Prof. Dr hab. 

Hallvarda Odegaard napisała projekt o norweskiej technologii MBBR do 

biologicznego oczyszczania ścieków, zebrała materiały do pracy magisterskiej oraz 

wykonała badania i zdjęcia w laboratorium nad wzrostem błony biologicznej. W 

czerwcu 2006 obroniła pracę magisterską pt. „Assessment of possible application of 

the Moving Bed Biofilm Reactor in municipal wastewater treatment in Polish 

conditions” uzyskując ocenę celującą. 

Obecnie mgr inż. Barbara Swakoń pracuje jako asystent projektanta w polsko-

norweskiej firmie, która wdraża norweskie technologie do oczyszczania wody. Poza 

pracą interesuje się sportem; pływa, żegluje, jeździ na nartach, chodzi po górach, 

uwielbia podróże, taniec i fotografię. 

 


