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Magdal ena Abakanowicz 

Magdalena Abakanowicz była polską rzeźbiarką. 

Urodziła się w 1930 roku w Falenicach. 

Zmarła w 2017 roku. 

Tworzyła grupy rzeźb złożone z wielu figur. 

Rzeźby Magdaleny często stoją na powietrzu. 

Największa grupa rzeźb stoi w parku Cytadela w Poznaniu. 

Składa się ze 112 figur. 

Rzeźby Magdaleny można oglądać w 

Stanach Zjednoczonych, Japonii, Izraelu i innych krajach.



Zinaxi n i D olacin 

Jedną pracę Magdaleny można zobaczyć 

w Parku Rzeźby na Bródnie w Warszawie. 

Powstała w 2005 roku. 

W parku jest od 2020 roku. 

Praca składa się z dwóch figur. 

Figury wyglądają podobnie do siebie. 

Mają ludzkie ciała bez rąk. 

I głowy w dziwnym kształcie. 

Niektórym ludziom kształt głowy przypomina młotek. 

Inni ludzie mówią, że to głowy zwierząt. 



Figury stoją obok siebie. 

Patrzą przed siebie i robią krok naprzód. 

Są duże, wyższe niż dorosły człowiek. 

Zostały zrobione z brązu, czyli z metalu. 

Dlatego są mocne i trudno je zniszczyć. 

Rzeźby nazywają się Zinaxin i Dolacin. 

To nazwy leków. 

Leki pomagają ludziom. 

Może rzeźby też mogą pomóc ludziom. 

Ludzie mogą patrzeć na nie w parku. 

Mogą myśleć o rzeźbach. 

Rzeźby są ciekawe.



Ilustracje 

W tekście wykorzystano zdjęcia udostępniane na licencji Creative Commons. 

To znaczy, że ich autorzy pozwalają korzystać ze zdjęć ludziom. 

Zazwyczaj za korzystanie ze zdjęć musisz zapłacić. 

Ci autorzy pozwalają korzystać ze zdjęć bezpłatnie. 

Zdjęcia możesz znaleźć w internecie i możesz ich użyć. 

Autorzy zdjęć proszą o napisanie, że to oni zrobili zdjęcia. 

Proszą też, żeby podać nazwę licencji Creative Commons. 

Nazwę licencji zapisuje się skrótem, na przykład CC BY 4.0. 

W tym tekście wykorzystano: 

 Zdjęcie Magdaleny Abakanowicz w pracowni zrobione przez Kontrolę 

i udostępnione na licencji CC BY-SA 4.0. 

 Zdjęcie rzeźby „Nierozpoznani” Magdaleny Abakanowicz 

zrobione przez Radomila i udostępnione na licencji CC BY-SA 3.0. 

Zdjęcia rzeźb Zinaxin i Dolacin zrobiła Sisi Cecylia 

dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

W tekście wykorzystano też piktogramy, które zrobił Sergio Palao. 

Można je pobrać ze strony ARASAAC (http://www.arasaac.org). 

Są udostępnione na licencji CC (BY-NC-SA). 

Właścicielem piktogramów jest rząd Aragonii.

https://arasaac.org/


Autorzy 

Tekst opracowali: Marta Przasnek, Anna Szczepanik, Leszek Bocheński 

i Aleksandra Sztajerwald. 

Finansowanie 

Ten tekst dofinansowano ze środków  

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Minister przekazał Muzeum pieniądze, żeby zapłacić autorom tekstu. 
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