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Prace prezentowane w Starostwie to zaledwie niewielka część zbiorów, jakie wyszły  

spod pędzla Malarki. Znaczną część obrazów można obejrzeć w domu Artystki. Nie-

które prace oprawione są w rzeźbione i bogato zdobione ramy wykonane przez męża 

Pani Elżbiety Pana Adama Nowickiego.  

 Elżbieta Nowicka urodziła się w 1947 r. we 

Wrocławiu. Historię sztuki ukończyła na Aka-

demii Sztuk Pięknych w  Krakowie, gdzie ma-

larstwa uczyli ją prof. Stanisław Wajman 

i  prof. Jerzy  Baurski. Obecnie wraz z mężem 

mieszka we dworze w Bosowicach. Wystawa 

prezentowana w Galerii Starostwo jest retro-

spektywą. Pani Elżbieta maluje konie, portre-

ty, pejzaże i akty. W swoim życiu najwięcej 

namalowała portretów w popiersiu. Najczęst-

szym motywem widocznym w jej obrazach 

jest czerwona frygijska czapka z opadającym 

do przodu szpicem.  
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Pani Elżbieta pragnie, aby wystawa prezentowana  

w Starostwie przyczyniła się do zdobycia funduszy  

na remont dachu dworu w Bosowicach.  

Wszystkie prezentowane obrazy są na sprzedaż. 

Jedną z możliwości nabycia obrazu jest przekazanie 1% 

podatku dochodowego fundacji „Ratowanie zabytków  

i pomników przyrody”  Poznań KRS 0000195764  

z dopiskiem 015  lub dwór w Bosowicach.   

Telefon kontaktowy do Pani Elżbiety: 782 319 222  

Dwór w Bosowicach, należący do rodziny 

Pani Elżbiety, wzniesiono około 1840 r. 

prawdopodobnie na fundamentach star-

szego o dwa wieki dworu obronnego, któ-

ry należał do rodziny Bossowskich. Był 

to  typowy obronny dwór wieżowy, które-

mu później dobudowano skrzydła pałaco-

we.  Kiedyś  był to najokazalszy budynek 

w okolicy. Zatrzymał się w nim na nocleg 

komendant Józef Piłsudski podczas legio-

nowych walk na Ponidziu.  

Budowniczym dworu był  Feliks  

Oleśnicki. Obiekt od wielu lat remontowa-

ny jest przez Właścicieli, którzy obrali so-

bie za życiowy cel uratowanie dworu.  
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Galeria „Starostwo” - stworzona pod patronatem Jerzego Kolarza Starosty Buskiego -
funkcjonuje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju od dnia 5 września 2005 r.  

Galeria przyjęła za swój cel przybliżanie społeczności Powiatu Buskiego różnorodnych form twórczo-
ści plastycznej znakomitych artystów zarówno miejscowych, jak i spoza Powiatu, a nawet z zagranicy. 
Twórcom Galerii zależy, by sztuka stwarzała lepszy klimat dla interesantów Starostwa, by urząd w odbiorze 
społecznym był bardziej przyjazny i sympatyczny, by oprócz realizacji swoich statutowych funkcji stwarzał 
także odwiedzającym niepowtarzalną okazję bezpośredniego i bliskiego obcowania z dziełami artystów.  

Obecna wystawa jest XL wystawą w historii Galerii. 
 

 

Starosta Buski serdecznie zaprasza do zwiedzania tej i kolejnych wystaw. 
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