
Poznajcie Stanisława Kmiecika, artystę malarza 

 
 

Stanisław Kmiecik, „Człowiek bez barier 2020”, to jeden z grona wybitnych i najbardziej 

znanych polskich malarzy zrzeszonych w Światowym Związku Artystów Malujących Ustami 

i Stopami (VDMFK). Namalował kilka tysięcy obrazów, prezentował je na kilkuset 

indywidualnych i zbiorowych wystawach, w tym w wiedeńskiej galerii Albertina, Museum 

Maritime w Barcelonie, Mieście Sztuki w Rio de Janerio, ale też w Muzeach Narodowych w 

Warszawie i Krakowie. Zdobył III miejsce w konkursie VDMFK, ogłoszonym z okazji 60-lecia 

Związku ( w 2007 r. spośród 500 obrazów nadesłanych z 60 krajów świata). W 2018 r. artysta 

otrzymał Medal 100-lecia Niepodległości Polski. 

 

„Niepełnosprawność nie musi wykluczać. To, że mimo przeciwności można być wybitnym w 

swojej dziedzinie, co roku udowadniają laureaci konkursu „Człowiek bez barier”, czyli 

wydarzenia promującego aktywność osób z niepełnosprawnościami. Nagradzane osoby 

doceniane są za swoją aktywność zawodową oraz zaangażowanie społeczne. W 2020 roku na 

Zamku Królewskim w Warszawie nagrodę tę odebrał sądeczanin Stanisław Kmiecik, artysta, 

któremu do tworzenia wielkich dzieł wystarczają sprawne stopy i usta”. 
https://nowysacz.naszemiasto.pl/nie-ma-dla-niego-rzeczy-niemozliwych-stanislaw-

kmiecik/ar/c1-8035313 

 

Stanisław Kmiecik urodził się w 1971 roku w Klęczanach koło Nowego Sącza. Nie mając od 
urodzenia rąk, już jako 5 letni chłopiec zaczął malować ustami i nogami. Stosowane najczęściej 
przez artystę techniki malarskie to: akryl, olej, pastel, akwarela, tempera, rysunek ołówkiem. 
Stanisław lubi eksperymentować z innymi technikami malarskimi. Jest samoukiem. Artysta 
znany jest ze swoich spokojnych i bardzo dokładnych studiów budynków. Ulubione tematy 
malarskie to krajobraz rodzinnych okolic, martwa natura, akt, a także obrazy surrealistyczne 
pełne bardzo osobistych metafizycznych nastrojów. Poza sztuką, uwielbia jeździć 
samochodem, który sam prowadzi nogami. Brał udział w rajdach samochodów terenowych 
4x4. Do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami z siedzibą w Księstwie 
Lichtenstein-VDMFK należy od 1989 roku jako stypendysta a od 2005 roku został członkiem 
zrzeszonym. Prace malarza można oglądać na kartkach świątecznych w kalendarzach 
wydawanych przez wydawnictwa na całym świecie współpracujące z VDMFK. W Polsce 
sprzedażą kartek i kalendarzy z motywami malowanymi przez niepełnosprawnych artystów jak 
i dbaniem o rodzimych twórców zajmuje się wydawnictwo A.M.U.N. z Raciborza - z którym 
współpracuje od początku jego działalności - od roku 1993. Jest znanym i wziętym malarzem. 
Swoje prace prezentuje zarówno na wystawach organizowanych przez Wydawnictwo "Amun", 
jak i na bardzo licznych wystawach indywidualnych; w różnych miastach Polski, jak i za granicą. 

https://nowysacz.naszemiasto.pl/nie-ma-dla-niego-rzeczy-niemozliwych-stanislaw-kmiecik/ar/c1-8035313
https://nowysacz.naszemiasto.pl/nie-ma-dla-niego-rzeczy-niemozliwych-stanislaw-kmiecik/ar/c1-8035313


Często prezentuje sposób malowania przed publicznością. Z okazji 50-lecia istnienia 
Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami w konkursie malarskim spośród 
ponad 500 prac nadesłanych z 60 państw praca artysty zajęła III miejsce. Jest to ogromny 
sukces twórcy AMUN-u i promocja Polski za granicą. Mieszka w Krakowie.  
(informacja pochodzi z oficjalnej strony artysty) 
 

       
 

Więcej informacji o artyście: 

https://nowysacz.naszemiasto.pl/nie-ma-dla-niego-rzeczy-niemozliwych-stanislaw-kmiecik/ar/c1-

8035313 

https://warszawa.tvp.pl/51249688/znamy-czlowieka-bez-barier-2020 

https://extraswiecie.pl/wiadomosc/mialem-dosc-tych-protez-stanislaw-kmiecik-nie-ma-rak-maluje-

ustami-i-nogami-zdjecia 

https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/malarz-stanislaw-kmiecik-z-tytulem-czlowieka-bez-barier-2020 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1257563 

https://www.youtube.com/watch?v=1OOsIgMeick 

https://portalplock.pl/wiadomosci/poznajcie-kmiecika-malarza-bez-rak/bI7c7Vri6jI6yCBQx9Gs 

http://www.kmiecik.virgo.com.pl/nnstrony/nnwystawy.html 

https://wydarzenia.interia.pl/tylko-u-nas/news-trzeba-z-czegos-zrezygnowac-zeby-kims-

byc,nId,890929 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1257563 
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https://www.youtube.com/watch?v=aUlI_zZXVWU 

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/stanislaw-kmiecik-

artysta-w-czasie-pandemii/ 

https://gopsjastrzebia.pl/n,artysta-motywator-stanislaw-kmiecik 

https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/o-zyciu-codziennym-artysty/ 
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