
Elwira Zachert-Mazurczyk (ur. 1907 w Łodzi)
Rzeźbiarka i wieloletnia pedagożka Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi.

Rodzina Zachertów w 1913 roku wyjechała do Kijowa, a po zakończeniu I wojny
świato-wej, w 1918 roku, wróciła do Polski i zamieszkała na stałe w Warszawie. Pierwsze
wykształcenie artystyczne Elwira zdobyła w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych, do której
uczęszczała w lat ach 1925–1928. W 1928 roku dostała się do warszawskiej Szkoły Sztuk
Pięknych. Uczęszczała na Wydział Rzeźby, gdzie kształciła się w pracowni Tadeusza Breyera.
Po II wojnie światowej osiedliła się na stałe w Łodzi.

Od lat 40. uczyła rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Wraz z mężem
Jerzym Mazurczykiem, którego poznała w trakcie studiów w warszawskiej Szkole Sztuk
Pięk-nych, tworzyła projekty i współpracowała przy wielu realizacjach pomnikowych – między
in-nymi przy czterech umieszczonych w przestrzeni miejskiej w Łodzi. Jeden z nich, pomnik
Juliana Marchlewskiego na Starym Rynku, został zlikwidowany podczas dekomunizacji.

Elwira Zachert-Mazurczyk zmarła w 1971 roku w Łodzi, w wieku 64 lat.

Elwira Zachert-Mazurczyk (born in 1907, Łódź)
Sculptor and teacher at the School of Fine Arts in
Łódź.

In 1913 the Zachert family moved to Kiev. After the First World War, in 1918, they
returned to Poland and settled in Warsaw. Elwira gained her initial artistic education at the
School of Decorative Arts, where she studied in 1925–1928. In 1928 she began her studies at
the School of Fine Arts in Warsaw. She specialized in sculpture, in Tadeusz Breyer’s studio.

After the war she moved to Łódź. In the 1940s she began working as an instructor of
sculpture at the Fine Arts School in Łódź. In collaboration with her husband, Jerzy Mazurczyk, a
fellow graduate of the School of Fine Arts in Warsaw, she designed several sculptures for public
spaces of Łódź. One of her works, a statue of the communist revolutionary Julian Marchlewski,
was torn down during the process of decommunization.

She died in Łódź in 1971 at the age of 64.


