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Pani obrazy są pełne 
symbolizmu. Nie boi się 
Pani podejmowania trud-
nych tematów takich jak 
np. eutanazja czy aborcja.

Zawsze chodziłam wła-
snymi ścieżkami. Moje 
obrazy to nie tylko ładne 
kwiaty, akty czy krajobra-
zy, choć ich tytuły mają 
również symboliczne zna-
czenie. Przedstawiam także 
w swoich obrazach „ obecną 
historię”, społeczną dysku-
sję na nurtujące nas proble-
my takie jak: in vitro, abor-
cja, eutanazja, przemoc, 
pedofilia, dramat dzieci i 
kobiet, kryzys gospodarczy, 
katastrofa Smoleńska itp. Te 
obrazy wzbudzają mnóstwo 
emocji i dyskusję. Zdarza 
się, że ludzie oglądając je 
mają „wilgotne oczy” lub 
po prostu milczą. 

Od kiedy Pani maluje?
Pierwszy obraz olejny, 

który namalowałam na za-
jęciach plastycznych po-
chodzi z czasów liceum i 
jest zawieszony w głównym 
holu hotelu. Wolałabym nie 
ujawniać daty jego powsta-
nia (śmiech) ale jak tylko 
sięgam pamięcią to zawsze 

Mój hotel jest moją galerią
Trzygwiazdkowy Hotel „Kruk” jest położony przy zaporze Zalewu Sulejowskiego. Od zawsze wyróżnia go gościnność oraz dobra 
kuchnia (co mogą potwierdzić nasze podniebienia). Jednak jest jeszcze coś... Jest to Hotel z „pozytywną duszą”, którą dostarcza 
gościom właścicielka hotelu tworząc galerię obrazów jej autorstwa. O sztuce tworzenia i wyrażania siebie poprzez malarstwo, ma-
larstwo nietuzinkowe, często kontrowersyjne rozmawiamy z Grażyną Kruk malarką i właścicielką hotelu.

coś tam rysowałam i malo-
wałam.

A co się działo później? 
Czy kontynuowała Pani 
naukę w tym kierunku?

Zawsze podkreślam, że 
zdolności artystyczne mam 
w genach. Jestem osobą 
bardzo wrażliwą, kochającą 
ludzi i życie. Moja rodzi-
na ze strony mamy „potra-
fi malować, śpiewać i grać 
na instrumentach”. Moja 
mama, lat 82, emerytowa-
na nauczycielka w kilku 
szkołach uczyła plastyki i 
muzyki i to ona wywarła na 
moje malowanie największy 
wpływ. Jeśli mogę jej za to 
podziękować na łamach Wa-
szego pisma, to napiszcie 
tylko „Bardzo Cię kocham 
Mamo”. Na studia plastycz-
ne nie startowałam ponie-
waż czułam, że nie będę 
mogła malować tego „co mi 
w duszy gra”. Tak też zaty-
tułowałam swoją wystawę w 
muzeum Sieradzkim, którą 
zadedykowałam swojemu 
zmarłemu koledze Edwardo-
wi Podwysockiemu, mala-
rzowi surrealiście, który żył 
i tworzył w Paryżu. 

Interesował mnie czło-
wiek. Byłam baczną ob-

serwatorką jego psychiki i 
anatomii, co wyraziłam w 
obrazach z dłońmi, określa-
jącymi wizerunek człowie-
ka. Ukończyłam studium 
położnicze w Łodzi i przez 
pewien okres pracowałam 
w Instytucie Ginekologii i 
Położnictwa Akademii Me-
dycznej w Łodzi. Praca w 
służbie zdrowia w jakimś 
stopniu wycisnęła piętno na 
moich obrazach, takich jak: 
in vitro, aborcja, eutanazja, 
ponieważ mam sprecyzo-
wane własne poglądy na ten 
temat oparte na doświad-
czeniach zawodowych. 

Skąd jeszcze czerpie 
Pani inspirację ? Tematy-
ka Pani obrazów jest róż-
norodna. 

Inspirację czerpię z ob-
serwacji życia codziennego. 
Zawsze byłam blisko ludzi 
ale w szczególności jestem 
wrażliwa na krzywdę dzie-
ci i kobiet. Bo to kobieta 
najczęściej zostaje sama z 
problemami rodzinnymi i 
to ona musi „dźwigać garb 
wszelkiej patologii” od niej 
niezależnej. Dlatego też na 
ile jest to możliwe wspoma-
gam dzieci w szkołach, do-
mach dziecka i innych fun-

dacjach. Organizuję też co 
roku charytatywnie Dzień 
Dziecka gdzie moimi gość-
mi są dzieci np. ze Związku 
Niewidomych lub ze szkół w 
nagrodę za dobre oceny czy 
wyniki w sporcie. W tym 
roku planuję zorganizować 
zabawę przy grillu dla dzieci 
autystycznych, gdzie rodzi-
ce będą mogli wymienić się 
swoimi spostrzeżeniami i 
doświadczeniem. 

Czym spowodowa-
na była długa przerwa w 
Pani twórczości ?

To długa historia, moje 
życie jest barwne ale też 
usłane smutnymi doświad-
czeniami, o czym wolała-
bym nie opowiadać bo są 
zbyt intymne. W 1975 roku 
wyszłam za mąż i na świat 
przyszło naszych dwóch sy-
nów. Oprócz tego pracowa-
łam zawodowo w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Andre-
spolu a mąż prowadził Sta-
cję Szybkiej Obsługi i na-
praw samochodów w Łodzi. 
Rozpoczęła się prywatyza-
cja i tak zwane „ wsiadanie 
do pociągu”. Zajęliśmy się 
biznesem, ja prowadziłam 
dwa sklepy motoryzacyj-
ne i sklep monopolowy w 

Łodzi a mąż prowadził i 
prowadzi Okręgową Stację 
Diagnostyczną, stację na-
praw i sklep motoryzacyjny 
również w Łodzi. Budowa-
liśmy, kształciliśmy dzieci, 
zajmowaliśmy się biznesem 
i nie miałam czasu ani weny 
do malowania. 

A kiedy pojawił się 
pomysł otworzenia hote-
lu nad Zalewem Sulejow-
skim?

A to ciekawa historia. 
Przyjechałam z dzieć-
mi do Borek z przyczepą 
kempingową, mąż w tym 
czasie przebywał w sana-
torium po operacji kolana. 
Zachwyciłam się urokiem 
Zalewu Sulejowskiego, 
jego jeszcze czystą woda 
i przepiękną dziewiczą 
przyrodą. Borki w tam-
tym czasie tętniły życiem, 
odpoczywało bardzo dużo 
ludzi a nie było gdzie zjeść 
obiadu.  Wówczas w mojej 
głowie zrodził się pomysł, 
żeby właśnie w tym uro-
czym miejscu wybudować 
małą restauracyjkę. Kupi-
liśmy działkę i znalazłam 
swoje wymarzone miejsce 
a z małej restauracyjki po-
wstał Hotel z restauracją. 
Budowa jego trwała długo 
„ z tak zwanych doskoków” 
ponieważ synowie wyma-
gali jeszcze opieki. Hotel 
„Kruk” otworzyliśmy w 
1999 roku kiedy już starszy 
syn skończył hotelarstwo 
a w 2006 roku został roz-

budowany o salę weselną i 
sale konferencyjne. 

Wybudowanie hotelu 
nie jest prostą sprawą. Jak 
układała się współpraca z 
ówczesnymi władzami?

Współpraca z ówcze-
snymi władzami układała 
się naprawdę bardzo do-
brze. Wszyscy byli pozy-
tywnie nastawieni do moje-
go projektu, ponieważ tutaj 
nad zalewem było niewiele 
punktów gastronomicz-
nych. Jedynym problemem 
był i jest brak kanalizacji 
ale mam nadzieję, że obec-
ne władze mając na uwadze 
czystość zbiornika rozwią-
żą ten problem. 

Czy kobiecie z duszą 
artystki łatwo jest się od-
naleźć w biznesie?

Po mamie mam duszę 
artystyczną, po tacie smy-
kałkę do interesów więc w 
tej materii zawsze sobie ja-
koś radziłam i nadal radzę. 

Wystrój hotelu jest też 
Pani autorstwa...

Tak. Wystrój hotelu jest 
mojego i syna pomysłu. 
Przeważa tu drewno, ka-
mień, tkanina, czyli natura. 
Poza malowaniem również 
rzeźbię w gipsie, drewnie 
oraz granicie. Projektuję 
także wnętrza, maluję wi-
traże, wykonuję ręcznie 
elementy dekoracyjne po-
mieszczeń. Dlatego też wiele 
dekoracji w tym hotelu jest 
wykonanych przeze mnie. 

Tutaj nastąpił powrót do 
malarstwa. Moja pracownia 

Sylwetka
Grażyna Kruk – współczesna artystka-amator-

ka, właścicielka samodzielnie zaprojektowa-
nych wnętrz Hotelu Kruk nad Zalewem Sulejowskim. 
Wywodzi się z rodziny, której członkowie byli uzdol-
nieni plastycznie i muzycznie. Twórczość artystki jest 
niezwykle ciekawa i zróżnicowana. Maluje na płótnie 
farbami olejnymi oraz na szkle. Jej prace cechuje bo-
gactwo kolorów, niezwykła wizja oraz ekspresja, nie-
rzadko kontrowersyjna. Zajmuje się również rzeźbiar-
stwem w drewnie, gipsie oraz granicie.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną, matką dwóch do-
rosłych synów oraz  babcią. Mieszka wraz z mężem 
w spokojnej, podłódzkiej miejscowości Bedoń. Więk-
szość jej twórczości można zobaczyć w Hotelu&Re-
stauracji  Kruk, gdzie mieści się atelier artystki.
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Mój hotel jest moją galerią mieści się na samej górze 
hotelu gdzie mam wspania-
ły widok na Zalew Sulejow-
ski i jak już wspomniałam 
ten Hotel jest moją galerią. 
Ale sztuka hotelu przejawia 
się również w kuchni, to 
królestwo jednak powierzy-
łam mężczyznom – kucha-
rzom, ja ewentualnie po-
magam w dekoracji potraw 
bądź przygotowywaniu 
wszelkich bufetów. 

Pani obrazy można 
podziwiać tylko w Hotelu 
Kruk, czy też w innych 
miejscach?

Do tej pory zorganizowa-
łam dwie wystawy. Jedną w 
muzeum w Sieradzu a drugą 
w Tomaszowie Mazowiec-
kim. Najważniejszym miej-
scem wystawiania moich 
prac jest Hotel i dlatego pro-
wadzenie hotelu i malarstwo 
są dla mnie nierozłączne. W 
związku z tym bardzo ser-

decznie zapraszam wszyst-
kich zainteresowanych przy-
byciem do hotelu - galerii i 
obejrzeniu mojej twórczości. 

Czy Pani obrazy są na 
sprzedaż?

Nie sprzedaje moich ob-
razów. Uważam, że posia-
dana, przeze mnie umiejęt-
ność jest pewnego rodzaju 
darem, a że jestem trochę 
osobą przesądną to oba-
wiam się, że malując je ko-
mercyjnie utracę pomysły 
na tworzenie nowych dzieł. 
Ponadto z każdym obrazem 
jestem bardzo emocjonalnie 
związana a Hotel posiada 
jeszcze wiele niezapełnio-
nych ścian. Sprzedając ob-
razy, hotel nie byłby galerią. 

Jest Pani niewątpliwie 
kobietą sukcesu. Czego 
można Pani życzyć?

Chyba przede wszyst-
kim spokoju i mniej pro-

blemów natury rodzinnej i 
administracyjnej związanej 
z prowadzeniem hotelu. 
Chciałabym mieć więcej 
wolnego czasu, abym mo-
gła w większym stopniu 
poświęcić się malowaniu. 
Poza tym, mój styl życia 
przekłada się też na moją 
twórczość. Niektóre z ob-
razów są bardzo ekspre-
syjne na przykład obraz  „ 
Zamknięty krzyk” , ”My-
śli nieuczesane” , ”Ostat-
ni blask świadomości”. 
Chciałabym też mieć więcej 
czasu na przemyślenia, na 
wyciszenie, którego mi bra-
kuje, ponieważ żyję bardzo 
intensywnie, w ciągłym pę-
dzie. Marzę o tym, aby na-
malować ciszę czy wytłu-
mioną agresję. Ale wiem, 
że w tym momencie jest to 
jeszcze niemożliwe.

Rozmawiali: 
Justyna Pająk,
Wojciech Adam Michalak


