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MADONNY WŚRÓD ŚWIĘTYCH I ANIOŁÓW



Zawsze mamy możliwość robienia tego, o czym naprawdę marzymy. (...) 

Spełnienie własnej legendy jest jedyną powinnością człowieka.

P. Coelho„Alchemik”

Zbigniew Micherdziński poświęcił całe swoje życie... innym. Mowa tu nie tylko o sferze zawodowej i działaniach na 

rzecz rozwoju ukochanej kultury ludowej, ale także o aktywnej postawie społecznej na rzecz małej ojczyzny, którą jest 

Żywiecczyzna. Nie można tu również pominąć pełnego zaangażowania w życie rodzinne – najpierw jako oddanego 

męża, następnie ojca, a aktualnie uwielbianego i rozrywanego dziadka.

Człowiek wielu talentów – zarówno artystycznych (malarstwo na szkle, rysunek, ceramika, rzeźba, grafika), jak i 

organizacyjnych (ogromna liczba zrealizowanych z wielkim sukcesem krajowych i międzynarodowych projektów, 

wystaw, konkursów, przeglądów, plenerów). Zawsze otwarty na nowe wyzwania, z głową pełną niespotykanych 

pomysłów oraz wyobraźnią i charyzmą. 

Niezwykle pracowity i zaangażowany w każde przedsięwzięcie. 47 lat pracy w obecnym Regionalnym Ośrodku 

Kultury w Bielsku-Białej, w tym kierowanie 30-letnią dziś Galerią Sztuki ROK-u udowodniło, że Zbigniew 

Micherdziński to wspaniały motywator i odkrywca wielu talentów. Jak mówi, „każdy ma jakiś talent, trzeba jedynie go 

odkryć i rozwijać”. Twórcy, którzy doceniają jego rolę i niepodważalny wkład w rozwój sztuki ludowej, podkreślają, że 

„Panu Zbyszkowi się nie odmawia”. Pozytywny oddźwięk na proponowane aktywności zaowocował pięknymi 

przyjaźniami i wspaniałymi relacjami.

Wspomniane wcześniej własne talenty artystyczne (już w dzieciństwie odnosił spore sukcesy w ceramice), przez 

lata rozwijał w ukryciu z powodów oczywistych oraz sobie i bliskim wiadomych. Dziś z poczuciem spełnienia 

zawodowego może spokojnie zachwycać nadal – tym razem jako artysta. A artystą jest niewątpliwie niezwykłym, 

pozostając jednocześnie do bólu skromnym. 

Obserwując kreatywność, łatwość i lekkość tworzenia oraz najnowsze efekty aktywności Zbyszka 

Micherdzińskiego jestem przekonana, że najlepsze dopiero przed nim. 

Parafrazując słowa P. Coelho – Zbyszku, nadszedł czas na spełnienie Twojej własnej legendy... 
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