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MALARSTWO OLEJNE NA PŁÓTNIE, 
AKWARELA, RZEŹBA 

 
 
Władysław Frączek – ur. 16.12.1926r. w Juraszowej, mgr inż. rolnictwa, ekonomista, 
nauczyciel, były Radny gminy Łukowica i Limanowa, długoletni pracownik 
spóldzielczości (PZGS, GS, RSZiZb, OSM w Limanowej)  w tym ponad 20 lat na 
stanowisku kierowniczy jako prezes. Zbudował 17 większych i mniejszych obiektów 
handlowych, dzialacz ZSL i PSL – kilkulrotny delegat na Krajowy Kongres, po przejściu 
na emeryturę prezes Zarz. Woj. PSL w Nowym Sączu, działacz w szergu różnych 
organizacji społ. i zrzeszeń, autor kilku kronik spółdzielczych i strażackich m.in. w swej 
rodzinnej wsi, instruktor Amatorskiego Zespołu Teatralnego, autor dwóch dramatów 
wystawionych na scenie i nagradzanych “Nie rzucim ziemi” i “Zemsta Michała”, oraz 
kilku innych wyróżnionych w konkursach literackich. Ponadto autor dwóch książek 
wierszem pisanych (ponad 600 str.), pt. “Co potomek powinien wiedzieć”, i “Potomku 
zapamiętaj Polska ziemia to nasza kraj”. W czasie okupacji uczestnik ruchu oporu.                  
W młodości trochę rzeźbił i malowal (akwarela). Na emeryturze zajął się malartwem 
olejnym, wykonał ponad 200 prac. Jest samoukiem – laureatem ogólnopolskiego 
konkursu twórców nieprofesjonalnych. Miał kilka wystaw indywidualnych i kilkanaście 
zbiorowych (Kraków, Wągrowiec, Nowy Sącz, Nowy Targ, Biały Dunajec i inne). Jest 
autorem wielu artykułów problemowych i biograficznych w “Echu Limanowskim”.                 
Od 2006r. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciól Sztuk Pięknych                         
w Nowym Sączu a od września 2008r. Prezes tego stowarzyszenia. Od stycznia 2011r. 
pełni społecznie funkcję Z-cy Prezesa Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy “B.Ch.” – 
Okręg Nowy Sącz. Zarząd tegoż Związku w 70 rocznicę powstania tej zbrojnej 
organizacji podjął inicjatywę zbudowania pomnika Żołnierzy “B.Ch.” z nazwiskami 
ponad 150 żołnierzy i działaczy chłopskich, zamorodwanych na sądeczyźnie przez 
okupantów na czele z Narcyzem Wiatrem ps. “Zawojna” – Zastępcą Komendanta Armii 
Krajowej na Okręg Malopolski i Ślaska, zabitym na plantach krakowskicgh w 1945r. 
przez NKWD. 
W obrazach rejestruje ginąca  i już nie istniejącą architekturę, scenki folklorystyczne, 
zwyczaje ludowe, martwą naturę i kwiaty. Na przestrzeni ostatnich 40 lat dzialalności 
zawodowej i społecznej, w tym 15 lat twórczości artystycznej, uzyskane nagrody to: 
dwie nagrody pieniężne, a za twórczość plastyczną i literacką – nagrody rzeczowe,   tj.  
3 nagrody za I miejsce, 5 nagród za II miejsce, 4 nagrody za III miejsce, 5 wyróżnień,              
6 dyplomów za udział w wsyatwach, 3 nominacje, 3 medale i odzanki, 13 podziękowań          
listów pochwalnych.  
Odznaczenia: Krzyż Polonia Restituta, Krzyż Kawalesrki OOP, Odznaka Weterana Walk 
o Niepodległość, Złota Odznaka za Zasługi dla Związku Kombatantów, Srebrny Krzyż 
Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal pamiatkowy im. W. Witosa                            
“Za zasługi dla ruchu ludowego” i kilka odznaczeń resortowych.  
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