
Mariola Nowrot 

 

 

Pani Mariola Nowrot jest artystą rękodzielnikiem traktującym swoją 

działalność, jako hobby na własne potrzeby, lecz chętnie wykonałaby 

coś podobnego na zamówienie.  

Swoje artystyczne dokonania p. Mariola prezentuje na Facebooku 

w witrynie o nazwie „MALOLA”:  

https://www.facebook.com/malolaswiatrekodziela/?fref=ts 

Intencją Jej przy zakładaniu tej strony było zaproszenie nas do Jej 

świata, do świata rękodzieła, do Jej pasji, do czegoś, co Ona kocha. 

Możemy tam podziwiać kunszt, cierpliwość i precyzję prac.  

Obcując, na co dzień ukochanym światem rękodzieła p. Mariola 

postanowiła wybrać, jako kierunek studiów architekturę - naukę i sztukę 

projektowania, konstruowania i wykonywania budowli przestrzennych.  

Tym sposobem Jej hobby rozwijające wyobraźnię i kunszt z pewnością 

zaowocuje umiejętnościami zawodowymi. 

Pani Mariola o sobie:  

„Moja pasja miała początek od najmłodszych lat. W przedszkolu drobne prace plastyczne 

sprawiały mi ogromną przyjemność i radość. Gdy chodziłam do szkoły podstawowej starsza 

koleżanka zabrała mnie na zajęcia „do salki” przy plebani. Prowadziły je panie: Weronika Morcinek 

i Wanda Sachnik. Byłam najmłodszą uczestniczką tych zajęć, ale byłam w swoim raju – 

malowanie, rysowanie. Niestety zajęcia te już od wielu lat zostały zaprzestane.  

Gdy miałam 12 lat rozpoczęła się moja przygoda z haftem krzyżykowym, dzięki pani Grażynie 

Polit, nowej mieszkance Rachowic, która zaraziła mnie swoją pasją. Początkowo trudno mi było 

nauczyć się haftu, ponieważ jestem leworęczna, ale szybko wprawiłam i powstał mój pierwszy 

obrazek. Wyszywam haftem krzyżykowym, nie tylko obrazy, ale zakładki do książek, karki 

okolicznościowe, bombki oraz jajka wielkanocne i robię to nadal.  

Nie poprzestałam na hafcie, po jakimś czasie moje zainteresowanie wzbudziły kartki ręcznie 

robione w różnych stylach jak np.: quilling, scrapbooking. Robienie własnych kartek na różne 

imprezy okolicznościowe sprawia mi ogromną przyjemność i dlatego ciągle pogłębiam te techniki 

np. śledząc strony internetowe oraz uczestnicząc w różnych warsztatach. 

Wykonuję nie tylko tradycyjne kartki, ale również pudełka okolicznościowe, które są czymś 

całkiem innym, zaskakującym dla obdarowanego. 

Miałam też zaszczyt i przyjemność podarowania jednego z moich obrazów na aukcję Fundacji 

Orkiestry Świątecznej Pomocy”. 

 

https://www.facebook.com/malolaswiatrekodziela/?fref=ts


Zapraszamy do oglądania 

  

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 
 

  

 
 



  

 
 

 
 



 
 

 
 

  

  

 

 


