




W KRĘGU
KRZYŻA 

Wystawa poświęcona pamięci

Ks. Kardynała  Bolesława Kominka
w 50. rocznicę Orędzia Biskupów Polskich

do Biskupów Niemieckich.

Wrocław  2015
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Ks. Kard. Bolesław Kominek, akwarela, 15 x 21 cm, 2015 r., Artur Grzegorz Lobus 
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Św. Jan Paweł II zwracał uwagę, że świat bez sztuki naraża się na to, 
iż będzie światem zamkniętym na miłość i dodawał, że dzięki sztuce 
rzeczywistość duchowa i niewidzialna staje się postrzegalna. Przytaczam te 
słowa w kontekście wystawy prac dolnośląskich artystów, której przyświeca 
hasło: „W kręgu krzyża”. Krzyż bowiem zawsze otwiera nas na miłość i sam         
w sobie jest niezwykłym znakiem tego, ile Bóg był w stanie zrobić, by 
przekonać ludzi o swojej miłości do człowieka. 

Jestem pełen podziwu dla zmysłu teologicznego organizatorów wystawy, 
którzy pragnęli poświęcić ją pamięci księdza kardynała Bolesława Kominka
w 50. rocznicę „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci
w Chrystusowym urzędzie pasterskim”.   Słynne zdanie:  „Udzielamy wybacza-
nia i prosimy o nie” sprawia, iż na tego metropolitę wrocławskiego patrzy-
my jako na ojca pojednania pomiędzy narodami. Krzyż tymczasem 
stanowi wymowny znak pojednania pomiędzy Bogiem a ludźmi. Dążyć 
do pojednania mogą jedynie ludzie pokorni, pełni miłości i szacunku 
do drugiego człowieka. My – chrześcijanie takiej postawy uczymy się 
medytując życie, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Życzę, by wystawa „W kręgu krzyża” otwierała wszystkich odwiedzających 
ją na miłość, pozwalała dostrzec rzeczywistość niedostępną ludzkim zmysłom, 
umożliwiała powrót do źródeł oraz zapraszała do medytacji.

                                                             + Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
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Wrocław, dnia 24 czerwca 2015 roku,
w uroczystość Narodzenia

św. Jana Chrzciciela,
Patrona Katedry Wrocławskiej

W historię kolegiaty pw. Świętego Krzyża we Wrocławiu wpisały
się wystawy dzieł sztuki artystów Wrocławia i Dolnego Śląska organizo-
wane w latach stanu wojennego i w okresie po stanie wojennym.
Ci, którzy pamiętają tamte czasy, wspominają również, że przestrzeń
Kościoła jako miejsce wolności, stawała się miejscem do wyrażania
swoich myśli przez twórców sztuki, gdy inne miejsca zostały przed nimi 
zamknięte. Dziś, już w innych okolicznościach, kolegiata pw. Świętego
Krzyża otwiera swą przestrzeń dla tych, którzy poprzez obraz i rzeźbę,
wyrażają swojego ducha.

Tegoroczna wystawa poświęcona jest tematyce: „W kręgu Krzyża”.
Artyści poprzez tę wystawę składają hołd śp. księdzu kardynałowi
Bolesławowi Kominkowi, w którego zawołanie biskupie wpisane są słowa
„Mocą Bożą nauka Krzyża”. Krzyż jest dla naszej kultury znakiem nieskończonej
miłości Boga do człowieka, objawiającej się w ofierze Jezusa Chrystusa. Jest 
znakiem zwycięstwa nad każdą słabością. Jest znakiem pojednania z Bogiem 
i z ludźmi. Jest bramą, która wprowadza nas w relację z Panem Bogiem
i prowadzi nas do zjednoczenia z Nim i między nami. Świadectwem
praktycznego przeżywania tajemnicy Krzyża stało się Orędzie biskupów
polskich do biskupów niemieckich, którego 50. Rocznicę wspominamy
w tym roku.

Serdecznie dziękuję organizatorom i artystom za przygotowanie tego-
rocznej wystawy, a wszystkim odwiedzających wystawę życzę głębokich, 
duchowych przeżyć. Niech nam towarzyszy myśl papieża Benedykta XVI: 
„Kontemplacja piękna dzieł sztuki jest jedną z dróg do spotkania Boga”.

Ks. Paweł Cembrowicz
proboszcz Katedry pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
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Po udanej wystawie „W hołdzie”, jaka miała miejsce w Kościele
Św. Krzyża w ubiegłym roku, tym razem już własnymi siłami,
artyści dolnośląscy postanowili kontynuować wystawiennicze dzieło.
Zachęceni przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego,
dzięki przychylności proboszcza Parafii Katedralnej – Księdza Pawła 
Cembrowicza , podjęli trud zorganizowania wystawy „W Kręgu Krzyża”
poświęconej pamięci Kardynała Bolesława Kominka. Okazją jest 
50 rocznica Orędzia Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich.

Artyści sami przygotowali stelaże wystawiennicze, a Pan Janusz 
Tulim wykonał stosowną gablotę do prezentacji medali i plakiet.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie i trud jaki włożyli
w przygotowanie wystawy i druk katalogu.

Dziękujemy  szczególnie gorąco Jego Ekscelencji Arcybiskupowi  za
wsparcie i pomoc w wydaniu katalogu, Księdzu Proboszczowi Pawłowi
przede wszystkim za udostępnienie miejsca, ale i za życzliwe doglądanie
wszystkich spraw organizacyjnych.

Podziękowanie składam grupie inicjatywnej, szczególnie Wandzie 
Linowskiej, Teresie Buczyńskiej, Danucie i Zdzisławowi Szyszkom
i Arturowi  Lobusowi  za trud składania katalogu, oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do szczęśliwego finału tej wyjątkowej wystawy.

Redaktor
prof. ASP  Aleksander Marek Zyśko



Urodzony w 1939 r. Studia na Wydziale Architektury Wnętrz 
PWSSP we Wrocławiu ukończone w 1965 r. W latach 1972 – 1991 
pracuje w przemyśle meblarskim jako projektant mebli.

Udział w ważniejszych wystawach meblarskich, na których 
otrzymywał wyróżnienia i nagrody, w tym srebrny medal.         
Uczestnik wystaw meblarskich w kraju i za granicą

Uczestnik wystaw malarskich indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i zagranicą (Węgry, Francja) oraz organizator plenerów 
malarstwa akwarelowego

Ważniejsze nagrody: II i III Nagroda na Ogólnopolskiej  
Wystawie Malarstwa Akwarelowego we Wrocławiu (1980 r.) 
oraz I Nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Malarskim na 
Obraz w Poznaniu (1981 r).

Prace w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie (cykl 
akwarel), Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie (system 
mebli) oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Często w naszej drodze do Emaus nie widzimy, że idzie
z nami Chrystus.

12

Andrzej Bień
  

  ul. Wielka 28 m.17
 53-341 Wrocław

Spotkanie, olej, 59 x 54 cm, 2008 r.
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Matka Boża Bolesna, olej na płycie, 48 x 67 cm, 2014 r.

Urodziłam się na Kresach Wschodnich. Od wielu lat maluję 
portrety, a to bardzo trudne, ale i niebezpieczne zajęcie. 

Dlaczego?...
Proszę mnie o to zapytać.

Najbardziej lubię malować ludzi świętych, bo to moja
pielgrzymka i moja modlitwa.

Teresa 
Buczyńska
  

 al. Lipowa 6 m.3
 53-124 Wrocław
 tel. 71 7873700
 terenia.buczynska@gmail.com
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Medal, brąz, 10 x 7 cm, lata 90.

Urodziłam się w 1925 r. w Lesku. W 1952 roku uzyskałam         
dyplom PWSSP we Wrocławiu  pod kierunkiem prof. Antoniego 
Mehla.  

Czy wykonałam wszystko co było mi przez Pana Boga 
zadane? Pewnie nie. Ale kochałam wszystko co Polskę stanowi. 
Starałam się potwierdzić to swoją twórczością. Czasem
w trudach codzienności z serca wypływały też i słowa. Te 
dedykuję naszemu Świętemu Bohaterowi,  zapisane 6 czerwca 
w dniu Jego  beatyfikacji.

Cisza – wielka cisza.
Cud cudów.
– Idzie Święty wprost z ludu,
Za nim leci wołanie –
„Ojczyznę naszą racz nam wrócić Panie”
Wielka cisza – plusk wody,
Echo odbiło się z dna ziemi.
I pozostanie między świętymi.
A lud czcić będzie na wieki
Hen w pokolenia dalekie.

Joanna 
Domaszewska
  

  ul. Hodowlana 58
 54-109 Wrocław
 tel. 71 3541024
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Katedra, papier czepany, 43 x 62 cm, 2015 r.

Urodzona w 1943 r. w Radlinie. Ukończyła wydział Archi-
tektury Wnętrz w 1970 roku. Od 1975 r. zajmuje się tkaniną 
artystyczną i papierem ręcznie czerpanym. Ostatnio prowadzi 
zajęcia z rękodzieła artystycznego w Akademii Sztuki Trzeciego 
Wieku we Wrocławiu. 

Twórczość jest dla mnie poszukiwaniem tożsamości. Wiele 
prac, bardzo dla mnie ważnych, powstało w odpowiedzi na 
zaproszenia do wystaw sakralnych. Od kilkukrotnego udziału 
w Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp. do instalacji   
w kościele Dominikańskim we Wrocławiu z okazji Beatyfikacji 
Jana Pawła II w 2011 r.

Krystyna 
Dyrda – Kortyka
  

  ul. Akacjowa 61e m.1 
 55-093 Kiełczów 
 krystyna@kortyka.pl 
 www.krystyna.kortyka.pl
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Księga V z zespołu form metaforycznych „Ksiegi” – stal kuta, miedź, mosiądz, korian, szkło. 

Urodziłem się w 1952 roku. W 1978 r. ukończyłem PWSSP 
we Wrocławiu z dyplomem w zakresie projektowania szkła.         
W tym też roku podejmuję pracę dydaktyczną w macierzystej 
Uczelni. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
prowadzę Pracownię Podstaw Kształtowania w Katedrze
Architektury Wnętrz na Wydziale AW i W  ASP we Wrocławiu.

Wyraz rozumienia obiektywnej rzeczywistości prezentuje
w wybranym zestawie – „Księgi”.  W niektórych elementach
szczególne symbole graficzne sugerują wersy tekstu, w innych
układ postaci o mocnym kolorycie emocjonalnym. Reinterpre-
tację pojęć i zdarzeń zapisuje w płaskorzeźby mosiężne czy
miedziane, odłożone w szklanych stronach odwróconych
niczym w lustrze. Wynikiem staje się wieloznaczność
sugerująca szereg aluzyjnych znaczeń.

Stanisław 
Gnacek
  

  ul. Łukasiewicza 11 m.5a
 50-371 Wrocław
 tel. 692272288
 staanislaw.gnacek@op.pl
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Ps. 22, węgiel na papierze, 100 x 70 cm, 2013 r.

Urodzony 1983 roku w Oleśnie.
W latach 2004–2009 studiował grafikę w ASP im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu. Dyplom w pracowni technik

miedziorytniczych prof. Andrzeja Basaja oraz pracowni rysunku
zawodowego prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza.

Uczestniczył w wielu wystawach malarstwa, rysunku
i grafiki w kraju i za granicą. Otrzymał liczne nagrody i stypen-
dia, w tym m.in. Grand Prix VI Triennale Rysunku Współczes-
nego 2008 w Lubaczowie; Wyróżnienie w konkursie Najlepszy 
Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Polsce 2009 w Gdańsku; 
II Nagrodę w Konkursie Walter Koschatzky Kunst-Preis 2013 
w Wiedniu; Nagrodę Prezydenta Regionu Pilźnieńskiego na 
VIII Międzynarodowym Biennale Rysunku 2014 w Pilznie.

Od roku 2009 pracuje w macierzystej uczelni, w pracowni 
malarstwa i rysunku 207 prowadzonej przez prof. Wojciecha 
Lupę.

Jarosław 
Grulkowski
  

  jarekgrulkowski@gmail.com



23



24

Perspektywa Radykalnego Wybaczenia, olej, 100 x 80 cm

Studiowałam malarstwo w latach 1983-1988 w ASP we Wro-
cławiu w pracowni prof. J. Hałasa. Dyplom w 1988 r. Maluję 
obrazy głównie w technikach: olej, akryl, akwarela.

Piszę również poezję, opowiadania oraz komponuję piosenki. 
W centrum mojej twórczości, niezależnie od podjętego

tematu, zawsze znajduje się człowiek – jego wewnętrzny świat 
myśli, emocjonalności i duchowości (w aspekcie rozwoju).

  W obrazie „Perspektywa radykalnego wybaczenia” nama-
lowanym na tę wystawę, interesuje mnie OSOBISTY wymiar 
całkowitego wybaczenia, zgodny ze słowami „...odpuść nam 
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom...”, 
czyli sytuacja emocjonalna człowieka stojącego w obliczu
własnej decyzji pozostawienia za sobą doznanych krzywd, po 
to, aby zacząć nowe życie. Najpierw uczucie alienacji, mroku,
pustki, osamotnienia, (anonimowa ulica), lecz potem – stan 
uznania Bożego, duchowa przestrzeń, wolność wyboru,
nadzieja (niekończąca się perspektywa wypełniona światłem, 
ciepłem i ruchem).

Wraz z każdym kolejnym obrazem moje malarstwo staje się 
opowieścią pt. „Życie jest piękne”. Bowiem, gdy człowiek karmi 
się pięknem – żyje pięknie.

Barbara
Gulbinowicz
  

  ul. B. Chrobrego 25 m.6
 50-254 Wrocław
 barbaralot@wp.pl
 barbaragulbinowicz.blogspot.com
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Światło, olej, 60 x 80 cm

Malarstwem zajmuję się od kilkudziesięciu lat.

V. Psalm 101
„Albowiem wejrzał z wysokiej świątnicy swojej:
Pan z nieba na ziemię spojrzał”.

Andrzej 
Jackiewicz
  

  Borowice 27
 58-540 Karpacz
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Tajemnice pustyni - Ślady, wełna, 120 x 140 cm

Studia na Wydziale Ceramiki i Szkła w PWSSP we Wrocła-
wiu. Dyplom – 1967 r.

 Zajmuje się tkaniną artystyczną i malarstwem.
Od 1972 roku jest członkiem grupy tkaniny artystycznej

„10 x Tak”.
Uczestniczyła w wielu plenerach, wystawach, sympozjach    

i festiwalach sztuki włókna.
Od 2003 do 2008 roku była członkiem Stowarzyszenia   

„Cultura Christiana”.

Sentencja:
„Ojcze dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich
 ode Mnie. Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty.”   (Mk 14, 36)

Zuzanna 
Kociołek
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Krzyż na pustkowiu, ołówek na papierze,60 x 80cm, 2012 r. 

Urodzony w 1943 roku. Studiował w PWSSP we Wrocławiu 
na Wydziale Malarstwa. Dyplom w 1969 roku. Jest profesorem
 tytularnym. Prowadzi dyplomujące pracownie malarstwa
w ASP we Wrocławiu od 1986 i w Instytucie Sztuk Plastycz-
nych na Uniwersytecie Zielonogórskim od 1992. Brał udział
w około 200 wystawach zbiorowych i 30 wystawach
indywidualnych.

Znak krzyża pojawiał się w moim malarstwie i rysunku
zawsze w chwilach szczególnych, jak ten pamiętny czas
początku lat 80., a później z okazji wystaw o tematyce sakralnej.

Stanisław
Ryszard Kortyka
  

  ul. Akacjowa 61e m.1
 55-093 Kiełczów
 tel. 71 3303073, 501158899
 stanislaw@kortyka.pl 
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I.N.R.I., akwarela, 40 x 60 cm, 2015 r.

Artur Grzegorz 
Lobus
  

  tel. 516317536
 artur@lobus.pl
 www.lobus.pl

Urodziłem się z ciężkiej rodzinnej pracy kilkudziesięciu po-
koleń wstecz. Mój talent jest zaspokajaniem ciekawości Boga, 
doświadczeniem przodków i moją ciężką pracą. Proszę Boga, 
aby pędzle i farby nigdy nie stały się moim złotym cielcem.

„A to ja Panie Boże – ja z paluchem brudnym
Którym Ci znowu w ranie będę grzebał długo
A to ja Panie Boże – Baranek obłudny
Co się uśmiechnie tylko 
gdy krew pójdzie strugą
I patrząc w Twoje oczy osłupiałe
Zapyta:
– Boli, Boga?... Przepraszam, nie chciałem”...

             Ernest Bryll, Stacja XVI Drogi Krzyżowej
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Św. Rita, pastel, 50 x 70 cm, 2014 r.

Łobuś 
Zuzanna
  

  ul. Złotoryjska 140 m.2
 59-220 Legnica
 tel. 508369506
 zuzanna-art@o2.pl

Urodzona w Legnicy, absolwentka PLSP we Wrocławiu,         
w którym zgłębiała sztukę rysunku i malarstwo pod opieką
prof. Zbigniewa Paluszaka. Dorobek zawodowy obejmuje
działalność na wielu polach sztuki. Głównym nurtem pracy
jest malarstwo i rysunek, ale posiada również osiągnięcia
w dziedzinie ilustracji książkowej i projektowania mody. 
Obecnie zajmuje się przede wszystkim sztuką portretowania,
która odstarcza jej szczególnych wrazeń emocjonalnych
 i duchowych.

W ulotnej w swojej naturze technice pasteli widzi najwięcej
możliwości i satysfakcji, oddającej jednocześnie usposobienie
i charakter artystki.

„Wielka to sztuka umieć obcować z Jezusem i wielka to
mądrość umieć Jezusa zatrzymać.” 

Tomasz a Kempis
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Martwa natura ze złotą rybką, technika własna, 61 x 66 cm, 2009 r.

Łozowski 
Janusz
  

  ul. Główna 36, Małkowice
 55-080 Kąty Wrocławskie
 tel. 606113856
 lozart@wp.pl

Urodziłem się w 1958 roku w miejscowości Ostrowy Górnicze. 
Ukończyłem w 1984 r. wrocławską ASP na kierunku Projekto-
wanie Graficzne i Malarstwo, zostałem stypendystą Minister-
stwa Kultury i Sztuki – uprawiam malarstwo, rysunek, grafikę.    
Zrealizowałem 27 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, 
oraz uczestniczyłem w kilkunastu wystawach zbiorowych. 
Od 15 lat prowadzę świetlicę środowiskową dla dzieci 
w Małkowicach.

W moim malarstwie dominują motywy architektury, 
pejzażu, natury. W grafice inspiruję się Biblią – cykl Apokalipsa. 
Prace w zbiorach prywatnych i muzeach w Polsce i za granicą.         
Cykl prac malowanych na drewnie „Jest inny świat, albo
opowieści drewnianej duszy.”
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W kręgu Krzyża - fragment tryptyku, 16 x 25 cm, brąz, 2015 r.

Wojciech
Małek
  

 zma@asp.wroc.pl

Urodziłem się w 1983 roku.
Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej   

w Krakowie (2005-2007).
ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2007-2012)

zakończone uzyskaniem dyplomu w pracowni prof. Christosa
Mandziosa. Praca dyplomowa wyróżniona medalem.

Zajmuję się rzeźbą i małą formą rzeźbiarską.

Inspiracją dla mojej pracy pod tytułem „W kręgu Krzyża” 
są stare, zabytkowe kościoły jakich jest pełno we Wrocławiu.   
Jestem zafascynowany mistyczną atmosferą oraz historią,
która przepełnia te miejsca. Zabytkowe rzeźby, elementy archi-
tektoniczne oraz malarstwo ścienne są dla mnie niewyczerpa-
nym źródłem natchnienia i impulsem do moich poszukiwań 
twórczych. Punktem wyjścia dla pracy nad moimi plakietami, 
czyli typowymi kompozycjami płasko rzeźbiarskimi, paradok-
salnie były witraże – kompozycje zbudowane z kawałków
barwnego szkła. Wielopoziomowe historie opowiadane na
kościelnych witrażach zawsze mnie intrygowały i budziły
moją ciekawość. 
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Święty Andrzej, drewno polichromowane, wys. ok. 250 cm

Grzegorz 
Niemyjski
  

  ul. Lwowska 6 m.16 
 59-220 Legnica
 dgniemyjscy@gmail.com

Urodziłem się w Legnicy w 1970 roku. Studiowałem rzeźbę 
w ASP we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuję. 

Od wielu lat w swych pracach staram się dotykać tematyki,
od której nie potrafię uciec. Tematyki związanej z przeżyciem 
religijnym. Dzięki Rodzicom wychowałem się w wierze katolic-
kiej. Chodzenie do kościoła, nabożeństwa, domowa modlitwa, 
świadectwo rodziców, zawsze były dla mnie punktem odniesie-
nia. Dzisiejsza rzeczywistość otwiera przeróżne drogi poszukiwań
twórczych ale właśnie przestrzeń wiary pociąga mnie najbardziej.
Przykłady z życia świętych, cytaty z Pisma Świętego, fragmenty
Ewangelii są, nie tylko dla mnie bogatym, źródłem czerpania
inspiracji oraz zachętą do poszukiwania form, które w dzisiej-
szym świecie będą adekwatne dla tych treści.
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Głowa Kard. Kominka, ceramika, wys. 45 cm, 2015 r.

Grzegorz 
Nowak
  
 

Urodziłem się w 1957 roku w Sobieniu.
Jestem artystą rzeźbiarzem. Dyplom obroniłem w 1987 roku 

z wyróżnieniem w pracowni prof. Leona Podsiadłego. 
W latach 1988-1993 pracowałem na uczelni jako pracownik 

dydaktyczny w Pracowni Projektowania Rzeźby do Architek-
tury i Urbanistyki.

Zajmuję się rysunkiem, malarstwem i rzeźbą. 
Obecnie jestem nauczycielem rzeźby w Liceum Plastycznym.
Uczestniczę w wystawach zbiorowych. Miałem trzy wysta-

wy indywidualne.
Rzeźba mimo, że wymaga też pewnego wysiłku intelektual-

nego, to każdemu kto raz tego spróbuje, daje zapłatę w postaci 
przeżycia estetycznego i nie jest to praca uciążliwa. Te chwile 
obcowania z nieuchwytnym czarem dzieła, czyli formą porząd-
ku i kontemplacji, są jakby wyjęte z czasu, a jednocześnie to 
chwile twórczej niepewności – ważenie ich to poszukiwanie 
subtelności i znajdywanie formy wypowiedzi.
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Krzyż, szkło, 2015 r.

Ludwika 
Ogorzelec
  

  6, rue Thomas Francine 
 75014 Paris

Urodziłam się w Chobieni na Dolnym Śląsku. Ukończyłam 
ASP we Wrocławiu z dyplomem w 1983 r. w pracowni rzeźby 
prof. Leona Podsiadłego. Studia kontynuowałam we Francji, 
w L’Ecole Nationale Superieure Des Beaux Arts w Paryżu, 
w pracowni słynnego rzeźbiarza Césara. Swoje prace realizuję 
na całym świecie, zwykle są to rzeźby site-specific – w przestrze-
niach zastanych.

Pokazałam dotychczas swoje prace na ponad stu wystawach 
w wielu renomowanych muzeach i galeriach na całym świecie. 

Tej wiosny moje miasto Wrocław przyjęło mnie życzliwie. 
W Rynku zaistniała moja wystawa „Przejścia” z cyklu „Krysta-
lizaqcja przestrzeni”.
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Danuta 
Pałka – Szyszka
  

    ul. Inżynierska 38 m.4
  53-229 Wrocław
  tel. 660234260
  danuta.zdzislaw@interia.pl
  www.danuta.zdzislaw.w.interia.pl

Uzyskałam dyplom PWSSP we Wrocławiu w 1969 r.
Uprawiam malarstwo sztalugowe i architektoniczne, rzeźbę

i projektowanie graficzne. 
Zrealizowałam wiele wystaw indywidualnych oraz wzięłam 

udział w kilkuset wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. 
Jestem inicjatorką i realizatorką wielu wystaw w środowisku 
artystów katolickich.

„Każdą autentyczną sztukę należy rozumieć jako objawienie
 i każdą działalność artystyczną jako świętą służbę.”

Edyta Stein

W poszukiwaniu światła, olej, 112 x 112 cm, 2015 r.
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Krystyna 
Pławska 
– Jackiewicz
  

  ul. Dereniowa 18 
 53-008 Wrocław 
 tel. 71 7949933
 www.krystynaplawska.pl

Urodzona w Dyneburgu na Łotwie w 1932 r. Studia na      
Wydziale Rzeźby w 1957 r.

W jej dorobku twórczym notuje się także rzeźby sakralne.

Ewangieliczne przebaczanie między ludźmi i narodami
powinno być podstawą współczesnej rzeczywistości.
Zaszczytne zaproszenie do udziału w wystawie „W kręgu

Krzyża” pozwala udokumentować nasze zaangazowanie
 w twórczość na rzecz tematyki sakralnej.

Z cyklu „Monstrancje”, ceramika, 45 x 25 cm, 1969 r.
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Ojcze nasz - Bądź wola Twoja, technika przeplotowa, wełna, plastik, 50 x 40 cm, 1994 r.

Ewa Maria 
Poradowska – 
Werszler
  

  ul. Cieszkowskiego 10a
 51-604 Wrocław
 ewapw@op.pl
 www.galeria.md4.pl

Urodziłam się w 1942 roku w Warszawie. W 1967 r. ukończyłam 
PWSSP we Wrocławiu. Jestem profesorem zwyczajnym. Pracuję 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na
Wydziale Pedagogiczno–Artystycznym w Kaliszu oraz na ASP
we Wrocławiu, Studium Podyplomowym Dyscyplin Plastycz-
nych w Architekturze.

Jestem członkiem ZPAP Okręgu Wrocławskiego od 1968 r. 
oraz Stowarzyszenia Twórczego POLART w Krakowie od 2005 r. 
Od 1978 r. kieruję Galerią Tkacką na Jatkach we Wrocławiu. 

Zajmuję się sztuką włókna, malarstwem, aranżacją wnętrz    
i publicystyką.

Zorganizowałam 72 wystawy indywidualne i uczestniczy-
łam w ponad 380 wystawach zbiorowych w kraju i na świecie.
Wydałam 4 dzieła zwarte oraz artykuły w wydawnictwach 
UAM Poznań i w czasopismach artystycznych. Jestem laureatką 
wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości plastycznej.      
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Krzyż, brąz, 10 cm, 2000 r.

Alfreda 
Poznańska
  

               1939 – 2001

„Krzyżyk srebrny pochodzący z ostatniej ćwierci X wieku, 
Wrocław, Ostrów Tumski” – podpis pod malutkim ekspona-
tem na wystawie o początku chrześcijaństwa na Śląsku z okazji 
1000–lecia biskupstwa wrocławskiego w Muzeum Archidie-
cezjalnym. O krzyżyku można przeczytać w obszernym archeo-
logicznym sprawozdaniu pt. „Badania na Ostrowie Tumskim
we Wrocławiu w 1978 roku” znajdującym się w Muzeum
Archeologicznym.

Na krzyżyku widnieje niezwykły wizerunek Chrystusa. Tak 
dziwny i zdumiewający w formie plastycznej, że niełatwo się 
nim zachwycić, trzeba go odgadnąć i zrozumieć. Archaiczny
i jakby nieporadny jest tak różny od znanych nam wyobrażeń, 
że dopiero z pewnym trudem uświadamiam sobie, iż jest to 
ideogram wyrażający Zmartwychwstanie Chrystusa.

Rozmiarem malutki krzyżyk staje się monumentalny w wy-
mowie i pełen znaczenia. Zaczęłam rzeźbić powiększone kopie 
krzyżyka ...
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„Krzyż”, tech. własna, 70 x 100 cm, 2011 r.

Honorata 
Rębisz -Werszler
  

   ul. Cieszkowskiego 10
  51-604 Wrocław
  tel. 71 3481750
  honorataw@op.pl
  www.rav.md4.pl

Urodziłam się w 1972 roku we Wrocławiu. Dyplom ASP 
we Wrocławiu uzyskałam w 1999 r. na Wydziale Architektury 
Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego w pracowni Włodzimierza
Dolatowskiego.

Twórczo uprawiam technikę własną tworzenia z materia-
łów naturalnych, w strukturach sztuki włókna. 

„Wszechświat, który kryje w sobie prawdę wszystkich
bytów, ich form i praw, czeka, by prawda ta została
odkryta przez ludzki umysł.”

Jan Paweł II, „Elementarz”
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W kregu krzyza, drewno, 70 x 65 x 15 cm, 2015 r.

Mirosław 
Struzik
  

  ul. Ćwiczebna 9 m.11
 51-180 Wrocław
 ms@struzik-art.com
 www.struzik-art.com

Urodził się w 1956 roku w Żarowie. Ukończył PWSSP we 
Wrocławiu, studiował wzornictwo przemysłowe i rzeźbę.
W 1989 roku uzyskał tytuł magistra sztuki w zakresie rzeźby. 

Projektuje i tworzy rzeźby m. in. w przestrzeni publicznej,
np. seria rzeźb w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wro-
cławskiego, w Skokie Northshore Sculpture Park, Chicago (USA),
w centrach handlowych Futura Park we Wrocławiu, Luboniu,
Krakowie oraz inne realizacje. 

Natura ze swoją mikroskopową i makroskpową strukturą 
jest dla mnie nieustającym żródłem inspiracji. 
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Od Bałtyku do Tatr, porcelana, drewno, akryl, kamienie z Bałtyku, 225 x 133 cm, 2012 r.

Zdzisław 
Szyszka
  

  ul. Inżynierska 38 m.4 
 53-229 Wrocław 
 tel. 71 3631710
 danuta.zdzislaw@interia.pl
 www.danuta.zdzislaw.w.interia.pl

Dyplom z wyróżnieniem PWSSP we Wrocławiu uzyskałem 
w 1962 roku. 

Główną dyscypliną, którą uprawiam jest rzeźba ceramiczna. 
Przewodnim tematem moich realizacji jest: ziemia, wiatr oraz 
szeroko pojęty dialog. Aktywnie uczestniczę w wielu wysta- 
wach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. 
Jestem współautorem wielu dużych wystaw religijnych.

„Ten, który nakłada na nas krzyż, umie ten ciężar uczynić 
słodkim i lekkim”. 

Edyta Stein
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Absolut, szkło sodowe , 20 x 20 x 15 cm

Bogusław 
Ukleja
  

  ul. Probusa 6 m.11
 Wrocław
 tel. 71 7976136
 uklejabo@wp.pl

Urodziłem się w 1953 roku w Dukli. Dyplom uzyskałem 
w 1978 r. PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Projektowania 
Szkła w pracowni prof. Ludwika Kiczury i Zbigniewa Horbo-
wego. Od 1983 r. zajmuję się pracą dydaktyczną z młodzieżą 
uzdolnioną plastycznie. Jestem dyrektorem Młodzieżowego 
Domu Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu.

„Gdy grzmią działa milkną muzy” – nie pozwólmy na to, 
dopóki mamy wpływ na cokolwiek.
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Św. Teresa Benedykta od Krzyża - „Wiedza Krzyża”, papier, technika mieszana, 100 x 70cm

Ewa Walczak 
– Jackiewicz
  

 Borowice 27
 58-584 Karpacz
 tel. 75 7619436
 ewaikona@gmail.com

Studia ukończyłam w 1972 roku na PWSSP we Wrocławiu, 
w zakresie specjalizacji projektowania ceramiki. 

Brałam aktywny udział w wystawach środowiskowych, 
ogólnopolskich jak i międzynarodowych. 

Krzyż.
Krzyż, niepojęty znak miłości.
Jezus, Maryja, Józef to nieogarniona moc w cierpieniu dla 

nas i za nas.
A mój krzyż?
Kiedy patrzę na puste miejsce na krzyżu, uciekam z trwogą 

do mistrzów miłości.
Bogu dzięki, że takich poznaję. Oni: św. Jan z Dukli, bł. Fra

Angelico, Elżbieta matka Jana Chrzciciela, św Teresa
Benedykta od Krzyża z „Wiedzą Krzyża” i wielu, wielu
innych również świeckich są moimi nauczycielami.

A słowa „nie lękajcie się” Jana Pawła II, nie tylko dla mnie, 
ale dla nas wszystkich są najpiękniejszą nadzieją.
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Wszędzie w Polsce, rysunek piórkiem i tuszem, 50 x 40 cm, 2014 r.

Jerzy 
Werszler
  

  ul. Cieszkowskiego 10a
 51-604 Wrocław
 tel. 71 3480822
 ewapw@op.pl
 www.galeria.md4.pl

Urodziłem się w 1935 roku, Podbóż. W 1962 r. uzyskałem 
dyplom z wyróżnieniem PWSSP we Wrocławiu na Wydziale 
Ceramiki Artystycznej w pracowni prof. Rudolfa Krzywca. 
W twórczości uprawiam techniki rysunku artystycznego. 
W pracy zawodowej zajmuję się grafiką reklamową oraz 
projektowaniem reklam neonowych.

„Skromne znaki przydrożne,
malutkie świątynie
drogę wytyczają ku Tobie Panie.”
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W drodze do wzrastania (w całunie), batik na zimno, malarstwo na jedwabiu, 94 x 75 cm, 2011 r.

Rafał 
Werszler
  

  ul. Cieszkowskiego 10
 51-604 Wrocław
 tel. 71 3481750
 rav@id.pl
 www.rav.md4.pl

Urodzony w 1968 r. we Wrocławiu. 
Dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem w PWSSP we Wro-

cławiu w 1993 r. 
Od 1993 r. członek wrocławskiego oddziału ZPAP i plastyk

w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikul-
skiego we Wrocławiu (od 2000 r. kierownik Działu Poligrafii).

Twórczo zajmuje się sztuką włókna, rysunkiem, grafiką
artystyczną, wydawniczą, ekslibrisem, fotografią, filmem
dokumentalnym i artystycznym, rysunkiem satyrycznym,
szkłem unikatowym, malarstwem akrylowym, batikiem,
aranżacją przestrzeni wystawienniczej. Projektuje strony www,
design. 

Autor wystaw indywidualnych, uczestnik wystaw zbioro-
wych krajowych i zagranicznych międzynarodowych. Laureat
nagród i wyróżnień.
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Ręce Świętej Matki, akryl, 24 x 28 cm, 2015 r.

Anna  Xawery 
Zyndwalewicz
  

  al. Lipowa 6 m.3
 53-124 Wrocław
 tel. 501726670
 sunforceaxz@gmail.com

Urodziłam się w 1973 roku w Przemyślu. Skończyłam Wydział 
Malarstwa na ASP we Wrocławiu. Dyplom obroniłam w 2000 r.
u mojego Ojca, Profesora Jerzego Zyndwalewicza, który razem
z moją Mamą malarką nauczyli mnie nie poddawać się cudzym 
gustom i fanaberiom intelektualnym odbiorców i tego, że Pan 
Bóg całuje nasze wszystkie ograniczenia od spodu do góry, co 
pozwala mi nie bać się niczego. Dzięki wspaniałym Rodzicom
nigdy nie spotwornieję komercją, ani nie zaprę się Pana.

„I chociaż świat podarł wszelkie fotografie społeczeństwa
i rodziny wzorowane na Boskim prawie moralnym, nie bądźcie
przygnębieni. Kościół zachował negatywy.”

Arcybiskup Fulton Sheen 
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Kardynał Bolesław Kominek, brąz, 9 x 12 cm, 2015 r.

Aleksander 
Marek  Zyśko
  

  ul. B. Prusa 4 m.3
 Wrocław
 amzysko@wp.pl

Urodziłem się w 1960 roku w Turobinie. W latach 1975–1980
byłem uczniem PLSP w Lublinie. Ukończyłem studia na
Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (specjalizacja: rzeźba)
w PWSSP we Wrocławiu z dyplomem w pracowni prof. Leona
Podsiadłego w 1988 r.

Jako profesor nadzwyczajny prowadzę pracownię medalier- 
stwa i małej formy rzeźbiarskiej na Wydziale Malarstwa 
i Rzeźby ASP we Wrocławiu. 

Obok rzeźby uprawiam też rysunek i fotografię.

W swoich pracach często odwołuję się do symboliki krzyża. 
Wiara jest jednym z podstawowych czynników inspirujących 
moją aktywność artystyczną.
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