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FAITH IN CULTURE

In the year 2016 in Wrocław  – the European Capital of Culture 2016, 
artists who present their work in the Church of the Holy Cross 

on the Cathedral Island wish to celebrate

The 1050th anniversary of the Baptism of Poland

*
World Youth Day
with Pope Francis

*
The Extraordinary Jubilee of Mercy 

4



WIARA W KULTURZE

W roku 2016 we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury, 
artyści plastycy prezentując swoje dzieła w kościele 

Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim pragną uczcić

1050. Rocznicę Chrztu Polski

*
Światowe Dni Młodzieży

 z Ojcem Świętym Franciszkiem

*
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 
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Kardynał Wyszyński / Cardinal Wyszyński, olej na kartonie, 37 x 41 cm, 2016 r., Artur Grzegorz Lobus 
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Saint John Paul II in Paris, in his address to UNESCO gave a particular testimony. He 
said: “I am the son of a Nation which has lived the greatest experience of history, which its 
neighbours have condemned to death several times, but which has survived and remained 
itself. It has kept its identity, and it has kept, in spite of partitions and foreign occupa-
tions, its national sovereignty, not by relying on the resources of physical power, but solely 
by relying on its culture. This culture turned out in the circumstances to be more powerful 
than all other forces.”

The relationship between Christianity and culture has been long and rich in the history 
of our nation. One cannot understand Polish culture without the “Virgin, Mother of God” 
hymn. Or without Jan Długosz’s work – both in the field of history and pedagogy. One 
cannot fully comprehend it without knowing the history of the Jagiellonian University, 
the alma mater of such famous names as John Cantius and Nicolaus Copernicus. Polish 
culture cannot be thoroughly grasped without Christianity and without the Gospel, which 
has been an important source of inspiration for such distinguished poets as Adam Mickie- 
wicz, Juliusz Słowacki and Kamil Norwid, and many other master poets, painters and sculp-
tors. There are so many of them that it is impossible to list them all.

Christian thought has merged with our culture so much that even those who are far 
from Christian faith and indifferent to religion draw from Christianity and in it find them-
selves and their identity. A good example thereof is that almost everybody, sometimes more 
and sometimes less frequently, participate in various liturgical and customary rituals prac-
tised in Christian tradition. Even civilisation changes in the contemporary world and its 
desacralisation cannot completely destroy religious rituals, which have shaped our national 
identity and people’s mindset and behaviour, even though they become increasingly simple 
and reduced.

Therefore I express my great joy at the fact that artists have chosen to celebrate the 
1050th anniversary of the Baptism of Poland and the Extraordinary Jubilee of Mercy 
which we are celebrating this year, as well as Pope Francis’s pastoral visit to our Homeland 
and organise an exhibition under the banner of “Faith in Culture”. I trust that the exhibition 
will show a close link between Polish culture and the Gospel, which began to be spread 
on our lands following the personal baptism of Mieszko I.

                                                                                                      + Józef Kupny
Archbishop of Wrocław 
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Święty Jan Paweł II, w Paryżu, w czasie przemówienia w UNESCO dał szczególne 
świadectwo. Powiedział wtedy: „Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze 
doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozo- 
stał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i – pośród rozbiorów oraz 
okupacji – własną suwerenność jako naród, nie opierając się na jakichkolwiek innych 
środkach fizycznej potęgi, ale tylko na własnej kulturze, która okazała się w tym wypadku 
potęgą większą od innych potęg.”

W dziejach naszego narodu związek między kulturą i chrześcijaństwem ma długą i bogatą 
historię. Nie można zrozumieć kultury polskiej bez hymnu „Bogurodzica Dziewica”. Nie 
można jej zrozumieć bez dzieła Jana Długosza – nie tylko dzieła historycznego, ale 
i pedagogicznego. Nie można jej należycie poznać bez wejścia w dzieje Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, na którym kształcili się m.in. św. Jan z Kęt i Mikołaj Kopernik. Kultury 
polskiej nie można w pełni zrozumieć bez chrześcijaństwa, bez Ewangelii, która stała się 
przeobfitym źródłem natchnień artystycznych dla poetów tej miary, co Adam Mickiewicz, 
Juliusz Słowacki, Kamil Norwid i wielu innych mistrzów słowa, pędzla, dłuta. Jest ich tak 
wielu, że nie sposób tutaj wszystkich wymienić.

Myśl chrześcijańska tak dalece zrosła się z naszą kulturą, że nawet osoby dalekie 
od wiary chrześcijańskiej, obojętne religijnie, korzystają z niej i w niej odnajdują ponie- 
kąd siebie i swoją tożsamość. Przykładem może być chociażby fakt, że niemal wszyscy, 
częściej lub rzadziej, uczestniczymy w liturgicznym i obyczajowym kręgu chrześcijańskiej 
obrzędowości. Nawet przemiany cywilizacyjne współczesnego świata, jego desakralizacja, 
nie niszczą do końca coraz bardziej uproszczonej i zredukowanej obrzędowości religijnej, 
która kształtuje świadomość narodową oraz zachowania i postawy ludzi.

W związku z tym wyrażam wielką radość, że artyści plastycy zapragnęli dla uczczenia 
1050. rocznicy chrztu Polski oraz przeżywanego przez Kościół Roku Jubileuszowego, a tak-
że pielgrzymki papieża Franciszka do naszej Ojczyzny, przygotować wystawę pod hasłem 
„Wiara w kulturze”. Ufam, że ukaże ona, iż istnieje niezmiernie ścisły związek między 
polską kulturą a Ewangelią, której głoszenie na naszych ziemiach zapoczątkował chrzest 
święty Mieszka I.

                                                                             + Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
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Dear participants in the exhibition!
I am happy to learn that the “Faith in Culture” exhibition which opens in Wrocław 

will also be presented in Legnica, thanks to the initiative of Lay Catholic Council by 
the Bishop of Legnica. I am pleased to see that the artists who take part in this exhibi-
tion have referred in their works to important church events that we celebrate in 2016: 
the 1050th anniversary of the Baptism of Poland, World Youth Day and Pope Francis’s 
pastoral visit to Poland, as well as the Extraordinary Jubilee of Mercy.

Through their works artists attempt to touch the mystery of faith. All of them, 
by means of their individual artistic searching and through the language of visual arts, make 
their best attempts to convey a message originating from their religious experience and to 
preach the Gospel or, through varied works of art, express their personal prayer. I hope 
that the presented works will lead the visitors to the exhibition, especially young people, to 
the idea that religious experience can be expressed in various ways, including art. It is all 
the more possible when we notice that every manifestation of human artistic creation, even 
one that does not refer to religious symbols, touches the inner space of man and can lead 
to discovering the beauty in the world, and consequently its Creator. Saint John Paul II 
in his letter to artists dated 4 April 1999 wrote: “Every genuine art form in its own way 
is a path to the inmost reality of man and of the world. It is therefore a wholly valid 
approach to the realm of faith...”

I wish you all that the “Faith in Culture” exhibition will provide a fruitful “approach 
to the realm of faith”, and I give my wholehearted blessing to all the organisers, participants 
and visitors.

                                                                                                + Zbigniew Kiernikowski
                                                                                                   Bishop of Legnica
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Wrocław, 31st May, 2016

Collegiate Church of the Holy Cross on the Cathedral Island in Wrocław with 
joy and interest one more time opens its gates to artwork and hosts the “Faith 
in Culture” exhibition. The topic of the exhibition is largely inspired by year 2016, 
which is the year in which the universal Church celebrates The Extraordinary 
Jubilee of Mercy and World Youth Day in Kraków, our particular Church celebrates 
the 1050th anniversary of the Baptism of Poland, and Wrocław is the European 
Capital of Culture 2016.

We know from the teachings of John Paul II regarding the relationship between 
faith and culture that “culture does not only draw from the richness of religion, 
since religiosity refers to the same man who lives in a given culture. One should 
not speak of faith’s indifference to culture. Faith, in order to be assimilated, bor-
rows from culture some elements and in this way is ‚materialised’. The process 
of uniting culture and faith results not only from the need of culture, but of faith 
as well. One cannot live their faith if faith does not become a part of culture.”

The exhibition is a testimony to the relationship existing between artists and faith. 
The presented works show artists’ great sensitivity that originates from their search 
for sacrum and from living their faith. It is my hope that the artwork will prompt 
visitors to the exhibition to reflect on the issue of living one’s faith and its conse-
quences, which can be found in various manifestations of man’s culture.

I would like to thank the artists and organisers for this exhibition, and for shar-
ing with us their talent and experience through the presented artwork.

Fr. Paweł Cembrowicz

Parish priest in the Cathedral of Saint John the Baptist in Wrocław
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Wrocław, dnia 31 maja 2016 roku

Kolegiata pod wezwaniem Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocła-
wiu kolejny raz z radością i ciekawością otwiera swoje wnętrze, by przyjąć w nim 
dzieła artystów w ramach wystawy „Wiara w kulturze”.  Rok 2016 podpowiedział 
tę tematykę w okresie, gdy w Kościele Powszechnym przeżywamy Jubileusz Miło-
sierdzia i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, w polskim Kościele 1050. Rocznicę 
Chrztu Polski, a we Wrocławiu czas, gdy miasto jest Europejską Stolicą Kultury. 

Z nauczania świętego Jana Pawła II, dotyczącego relacji pomiędzy wiarą i kulturą, 
wynika, że „kultura nie tylko czerpie z bogactwa religii, ponieważ religijność doty- 
czy tego samego człowieka, który przecież żyje w określonej kulturze. Nie można 
tutaj mówić o obojętności wiary wobec kultury. Wiara, aby mogła być asymilo- 
wana zapożycza z kultury niektóre elementy i w ten sposób niejako się ‚materiali-
zuje’. Scalenie kultury z wiarą nie tylko jest potrzebą kultury, ale także wiary. Nie 
można dobrze przeżyć wiary, gdy nie staje się ona częścią kultury”.

Prezentowana wystawa to świadectwo relacji twórców sztuki z wiarą. W przed- 
stawionych dziełach sztuki widzimy wielką wrażliwość artystów, rodzącą się 
z poszukiwania sacrum i z przeżywanej wiary. Mam nadzieję, że spotkanie od- 
biorców z prezentowanymi dziełami stanie się również okazją do refleksji nad 
przeżywaniem wiary i konsekwencji z niej płynącej, wyrażającej się w różnych 
przejawach kultury człowieka. 

Serdecznie dziękuję artystom i organizatorom wystawy za jej przygotowanie 
i podzielenie się z nami talentem, własnymi przeżyciami, wyrażającymi się 
w wystawionych dziełach sztuki. 

Ks. Paweł Cembrowicz

proboszcz Katedry pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu



Can there be a culture without faith? History has never known such 
a case. Faith is a deep and inalienable part of our culture – it lies at its root. 
One can assert that for a society to last and develop, faith must be present 
in its culture.

However, should a living and true faith accept cultural barriers? Faith 
should transcend us. It should draw us closer to good, truth and beauty 
and the mystery of God. 

Kornel Morawiecki
Senior Speaker of the Sejm

Faith is an inspiration for art, since it shows human existence in its 
fullest dimension. This explains the strong and fertile relationship between 
Christianity and artistic creation, which for centuries has built European 
culture. I encourage everybody to look closely at the works by Wrocław 
artists. The “Faith in Culture” exhibition brings hope for the revival of art 
that proclaims good, truth and beauty.

Kazimierz Michał Ujazdowski
Member of the European Parliament 
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Czy może być kultura bez wiary? Dzieje nie znają takiego przypadku. 
Wiara jest głęboką i niezbywalną częścią kultury – Jej rdzeniem. Można 
wręcz twierdzić, że obecność wiary w kulturze jest warunkiem trwania 
i rozwoju społeczności.

Ale czy żywa i autentyczna wiara ma godzić się na kulturowe bariery? 
Wiara ma nas przekraczać. Ma zbliżać nas do dobra, prawdy i piękna, do 
tajemnicy Boga.

Wiara inspiruje sztukę, albowiem ukazuje ludzką egzystencję w pełnym 
wymiarze. Stąd tak silna i płodna relacja chrześcijaństwa i twórczości 
artystycznej, która przez całe wieki budowała kulturę Europy. Zachęcam 
do bliskiego przyjrzenia się dziełom wrocławskich artystów. Wystawa 
„Wiara w kulturze” budzi nadzieję na odrodzenie sztuki wyrażającej dobro, 
prawdę i piękno.

Kazimierz Michał Ujazdowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego 
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Brama Miłosierdzia / Gate of Mercy,  pastel,  56 x 85 cm,  2016 r.

In different ways we try, sometimes because of the infir-
mity desperately, to express what is essential and most pro-
found. Even though there’s someone touched and delighted 
with a poem, a song or a painting, the artist remains in want.

What is most essential is inexpressible – in this world.

Próbujemy na różne sposoby, czasem rozpaczliwie z powodu 
niemocy wyrazić to, co istotne i najgłębsze. Jeżeli nawet ktoś 
się wzruszy i zachwyci wierszem, pieśnią czy obrazem to i tak 
w twórcy pozostaje niedosyt.

To co najważniejsze jest niewyrażalne tutaj – na tym świecie.

Teresa 
Buczyńska
  

 al. Lipowa 6 m.3
 53-124 Wrocław
 tel. 71 7873700
 terenia.buczynska@gmail.com
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Głowa kobiety / Woman’s head,  ceramika,  około 1965 r.

I would like to thank the artists from the Academy of Art 
and Design in Wrocław for inviting me to take part inthe 
exhibition dedicated to the events that we celebrate in 2016. 
As I have already mentioned on previous occasions, I graduated 
from the State College of Fine Arts in the first year after WWII. 
It is still the same School, o u r  School, and it is a touching 
reflection.

Homeland and Art hold a very special place in my heart. 
I have always combined my service to my Homeland with 
my artistic work. I thank God for letting me live until an old 
age and celebrate historic events in my Free Homeland.

Dziękuję artystom z Akademii Sztuk Pięknych za zaprosze-
nie mnie do udziału w wystawie poświęconej wydarzeniom 
w 2016 roku. Jak już kiedyś wspominałam, jestem absolwent-
ką pierwszego powojennego roku Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych (XX wiek). Jest to ta sama,  n a s z a  Szkoła. 
I to jest wzruszające.

W moim sercu poczesne miejsce zajmują Ojczyzna i Sztuka. 
Służbę Ojczyźnie i pracę twórczą zawsze łączyłam. Dziękuję 
Panu Bogu za to, że dożyłam sędziwego wieku i mogę jeszcze 
świętować historyczne wydarzenia w Wolnej Ojczyźnie.

Joanna 
Domaszewska
  

  ul. Hodowlana 58
 54-109 Wrocław
 tel. 71 3541024
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Między niebem a ziemią / Between the Heaven and the Earth,  len, włókno sztuczne, pigmenty, 
90 x 200 cm,  2016 r.

I was born in 1943 in Radlin. In 1970 I graduated from 
the State College of Fine Arts in Wrocław where I studied 
Industrial Design. Since 1975 I’m active in the field of textile 
art and vat paper.

“A human being of contemporery time! A human being, 
who lives to dip in the world, believing that you are domi-
nate over a people, but you are rather their victim, Christ 
to liberate you fromevery possible captivate and sent you, 
to win oneself ...”

John Paul II, Urbi Et Orbi

Between the Heaven and The Earth to exist continual 
dialoque.

Urodziłam się w 1943 r. w Radlinie. Ukończyłam wydział 
Architektury Wnętrz w 1970 roku. Od 1975 r. zajmuję się tka-
niną artystyczną i papierem ręcznie czerpanym.

„Człowieku naszych czasów! Człowieku, który żyjesz zanu-
rzony w świecie, wierząc, że nad nim panujesz, gdy jesteś 
raczej ofiarą, Chrystus wyzwala Cię z wszelkiego zniewolenia 
i posyła Cię abyś zdobył siebie samego, abyś zdobył miłość, 
która buduje i szuka dobra, miłość wymagającą, która sprawi, 
że będziesz budował, a nie niszczył swoje jutro, własną rodzi-
nę, swoje środowisko, całe społeczeństwo …”

Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne Urbi Et Orbi

Między Niebem a Ziemią istnieje nieustanny dialog.

Krystyna 
Dyrda – Kortyka
  

  ul. Akacjowa 61e m.1 
  55-093 Kiełczów 
  krystyna@kortyka.pl 
  www.krystyna.kortyka.pl
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Surowa / Raw,  akryl, kredka,  22,5 x 30 x 5,5 cm,  2013 r.

I am painting icons for a few years. I know the tradicional  
method of painting icons, but consciously I am choosing con-
temporary icons, in which the colour and the form are  giving  
limitless  possibilities. Thanks to that this form of the sacred 
art can develop similarly to other type of the painting, a circle 
is widening recipients, and personally is giving me much un-
commonness is the everyday life.

World belongs to unapologetic people which at first are 
jumping into the abyss, and then are building wings.

Ikony maluję od kilku lat. Znam tradycyjny warsztat malo- 
wania ikon, ale świadomie wybieram ikony współczesne, 
w których kolor i forma dają nieograniczone możliwości. Dzięki 
temu ta forma sztuki sakralnej może rozwijać się podobnie jak 
inny rodzaj malarstwa, poszerza krąg odbiorców, a mnie oso-
biście daje dużo niecodzienności w codzienności.

Świat należy do ludzi niepokornych, którzy najpierw skaczą  
w otchłań, a potem budują skrzydła.

Magdalena 
Dziedzicka
  

 ul. Wąwozowa 6 m.2
 02-796 Warszawa
 tel. 510 570 300
 magda.dziedzicka@gmail.com
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Beata Fertała 
 – Harlender
 

 ul. Poranna 24 
 53-026 Wrocław 
 tel. 505 894 128 
 beatafertala@interia.pl

A painter, stage designer, academic lecturer. Born on 1968 
in Poznań. A graduate of the Painting Department at the Aca- 
demy of Arts and Design in Wrocław (she obtained her diplo-
ma in professor Konrad Jarodzki’s studio in 1996). In 2016 
received a PhD degree in Fine arts at the Academy of Arts 
and Design in Wrocław. Since 2007 she has been a lecturer 
in drawing, painting and fundamentals of stage design at 
the Wrocław College of Humanities. She is had numerous 
individual and group exhibitions in Poland and abroad: 
in Germany, Romania, Spain. Is drilling deep into the matter. 
It penetrates into the structure of the image. Her paintings 
literally come to the wall while involving light and shadow.

Malarka, scenograf. Urodzona w 1968r w Poznaniu. Studia 
w PWSSP we Wrocławiu w pracowni malarstwa i rysunku pod 
opieką prof. Jarodzkiego ukończyła dyplomem z malarstwa  
w 1996 roku. W 2016 r. obroniła tytuł doktora w dziedzinie 
sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wro- 
cławiu. Od 2007 r. pracuje jako wykładowca rysunku, malar- 
stwa, podstaw projektowania scenografii na Kierunku Architek-
tura Wnętrz w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu. 
Prezentuje swoje prace na licznych wystawach indywidual- 
nych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

Apertus,  naruszona struktura płótna,  akryl, olej,  70 x 100 cm
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Św. Jadwiga – Ukwiecona / Saint Hedwig – Flowered,  miedź przekuwana i patynowana,  50 x 50cm,  2015 r.

I was born in 1952. I graduated from the State College of Fine 
Arts in Wrocław in 1978 with a diploma in glass design. In 
the same ear I started working as an academic teacher in my 
alma mater. Currently I hold a professor position at the Academy 
of Art and Design in Wrocław.

Imagination, knowledge and practical experience, espe-
cially in the field of glass and metal design, are the principal 
factors that determine my artistic work.

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 macierzy-
stej Uczelni. Obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego
ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Wyobraźnia, wiedza i doświadczenie, szczególnie w zakre- 
sie projektowania w szkle i metalu, to zasadnicze czynniki 
dominujące w moich dotychczasowych dokonaniach twór-
czych.

Stanisław 
Gnacek
  

 ul. Łukasiewicza 11 m.5a
 50-371 Wrocław
 tel. 692 272 288
 stanislaw.gnacek@op.pl
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Przydrożne kapliczki,  fotografia,  21 x 29,7 cm,  2016 r.

Born in 1975. A graduate of the Pontifical Theological Fa-
culty and the National Theatre School of Television and Film, 
Faculty of Film Production.

Rocznik 1975. Absolwent Papieskiego Fakultetu Teologicz- 
nego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej – wydział produkcji filmowej.

Laureat nagród za reżyserię filmów i konkursów fotograficz-
nych.

Amadeusz 
Jackiewicz
  

 ama.deusz@interia.pl
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Apokalipsa / Apocalypse,  olej na płótnie,  66 x 96 cm,  2016 r.

Art is a great mystery which connects us with the mystery 
of God.

Sztuka jest wielką tajemnicą, która łączy nas z tajemnicą 
Boga.

Andrzej 
Jackiewicz
  

 Borowice 27
 58-540 Karpacz
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Drzeworyt wzdłużny / Longitudinal woodcut  X1/2, „966”,  I-II,  39 x 29 cm,  2016 r.

I was born in Cieplice Śląskie (Jelenia Góra) in 1957. In 1977 
I graduated from A. Kenar Secondary School of Fine Arts in 
Zakopane. In 1985 I received my art certificate in printmak-
ing and design from the Ministry of Culture and Art. I am 
a member of the Association of Polish Artists and Designers 
(Wrocław branch). I have presented my works in over 60 
individual exhibitions and participated in numerous group 
exhibitions in Poland and abroad.
“Existence does not absorb, it grows and slowly turns into 
a whisper:
It’s a thought ripe with being – it’s you, the universe and God.
In the opposite direction – you feel that everything clings to 
your legs,
and existence is reduced to a point, and the thought dries up 
like a grassland …”

Karol Wojtyła, “Description of Man” 8, part II,  
Profiles of a Cyrenean

Urodziłem się w Cieplicach Śląskich (Jelenia Góra) w 1957r. 
Jestem absolwentem PLSP im. A. Kenara w Zakopanem z 1977r. 
W 1985r uzyskałem uprawnienia artysty plastyka MKiSz 
w zakresie grafiki warsztatowej i użytkowej. Jestem członkiem 
ZPAP O/Wrocław. Zrealizowałem ponad 60 wystaw indywi-
dualnych, uczestniczyłem w wielu zbiorowych w kraju i za 
granicą.

„Byt nie wchłania, on rośnie, powoli zmienia się w szept: 
To myśl nabrzmiała istnieniem – to ty, to wszechświat, to Bóg.
W przeciwnym kierunku – czujesz – jak wszystko czepia się nóg. 
I byt się sprowadza do punktu, a myśl wysycha jak step …”

Karol Wojtyła, „Rysopis człowieka” 8, cz II,  
Profile Cyrenejczyka

Jerzy  Jakubów
  
 ul. Wojska Polskiego 24a
 58-530 Kowary
 tel. 75 7183133
 jakubow_grafik@o2.pl
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Adam Chmielowski – Brat Albert / Adam Chmielowski – Brother Albert,  medal,  9 x 10 cm,  2016 r.

Born in 1991, in polish city Lubin. She graduated Artistic 
High School in Wrocław with the highest distinction. For 
several years she worked in Wroclaw Puppet Theatre. She 
was a participant in many sculpture workshops and seminars. 
Studies on the fourth year of Sculpture in a degree awarding 
studio led by professor Janusz Kucharski.  

Urodzona w 1991 r., ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych 
o profilu graficznym z wyróżnieniem.  Współpracowała z Wro-
cławskim teatrem lalek. Uczestniczka wielu plenerów rzeźbiar-
skich. Studentka czwartego roku rzeźby pracowni dyplomującej 
prof. Janusza Kucharskiego.

Klaudia 
Karolina 
Kaczmarek
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Zestaw 12+1 / Set 12+1,  kamionka, porcelana, stół,  szer. 190 cm

He graduated from the Academy of Art and Design in Wroc- 
ław in 1996. Since 1999 he has worked at the academy, at pre-
sent as associate professor. He is active on the jointing point 
of sculpture and design. He constantly searches for a level 
of common existence of functional items and artistic objects. 
It is connected with my belief in an exceptional aesthetic 
and semantic value of every-day items. Numerous exhibitions 
presenting installations and ceramics objects. He took part 
in many group and individual exhibitions home and abroad.

The arrangement refers to Leonardo’s Last Supper.
The number is also related with symbols of numbers, 
e.g. 12 apostles, 12 Tribes of Israel.

Ukończył w 1996 r. Wydział Ceramiki i Szkła wrocławskiej 
ASP. Od 1999 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczaj-
nego w macierzystej uczelni. Działa na styku rzeźby i dizajnu. 
Brał udział w ponad 100 grupowych i 20 indywiduanych 
wystawach w kraju i za granicą, prezentując instalacje 
jak i obiekty ceramiczne. Interesują go zależności między 
formą a funkcją przedmiotu. Związane jest to z przekonaniem 
o wyjątkowej wartości estetycznej i znaczeniowej przedmio-
tów codziennego użytku. Funkcjonalność jest dla niego punk-
tem wyjścia do estetycznej analizy formy.

Praca nawiązuje do „Ostatniej Wieczerzy” Leonarda da Vinci. 
Cyfry odnoszą się także do symboliki liczb: 12 apostołów, 
12 pokoleń Izraela.

Maciek 
Kasperski
 

 www.kasperski.art.pl
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Kardynał Wyszyński / Cardinal Wyszyński,  gips patynowany,  60 x 40 x 40 cm,  2016 r.

He is graduated in the direction of sculpture at Academy 
of Art and Design in Wroclaw under Professor Zbigniew 
Makarewicz in 2005. He is an assistant tutor in the Study 
of Carving Techniques in Stone headed by Professor Ryszard 
Gluza at the Department of Sculptural Techniques since 2007.

Fascinated with the beauty of traditional materials, espe-
cially of natural stone, inspired by human body and the skills 
of old masters, he combines modernity with classic in his crea-
tivity.

He took part in individual and group exhibitions in Poland 
and abroad. He participated in international stone sculpture 
symposiums and many national ones. His works are in mu-
seums and private collections, including Poland, the USA, 
Argentina, the Netherlands, Belgium and Switzerland.

Dyplom na kierunku Rzeźba w pracowni prof. Zbigniewa 
Makarewicza w ASP we Wrocławiu w 2005 r. Od 2007 r. asy-
stent w Pracowni Kamienia profesora Ryszarda Gluzy w Ka-
tedrze Rzeźby na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wro-
cławiu.

Zafascynowany pięknem tradycyjnych materiałów, 
a w szczególności naturalnego kamienia, inspirowany ludz- 
kim ciałem i kunsztem dawnych mistrzów, łączy w swojej 
twórczości nowoczesność z klasyką.

Twórca wystaw indywidualnych i uczestnik ekspozycji 
zbiorowych w kraju i za granicą, biorący udział w plene-
rach rzeźbiarskich w Polsce, jak i sympozjach międzynarodo-
wych. Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych 
w Polsce, USA, Argentynie, Holandii, Belgii i Szwajcarii.

Radosław  Keler
 

  sculptor@op.pl
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Anioł / Angel,  akwarela,  50 x 70 cm,  2005 r.

Studied in the State College of Fine Arts in Wroclaw, 
in the Faculty of Ceramics and Glass. Received her diploma 
in 1967.

„My soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God, 
my Saviour.”

Luke 1: 46-47

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

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, 
moim Zbawcy.”

Łk 1, 46-47

Zuzanna 
Kociołek
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Horyzont / Horizon,  olej na płótnie,  70 x 100cm,  2016 r.

Was born in 1943. In 1969, graduated at the Fakulty of Pa- 
inting, Grafic Art and Sculpture of the State College of Fine Arts 
in Wrocław. In 1992, got the degree of professor. He is a full 
professor, head of the Studies of Painting at the Academy 
of Art and Design in Wrocław and The Faculty of Art at 
the University of Zielona Góra.

The Sign of Cross to become visible in my painting and dra- 
wing always in specific moments, like this very important time 
in early 80-th years, and later in chance of sacrum exhibitions.

Urodzony w 1943 r. Profesor zwyczajny ASP we Wrocławiu, 
Malarstwo i rysunek prezentował na 26 wystawach indywi-
dualnych, brał udział w ponad 130 wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą. Laureat licznych nagród i odznaczeń, 
miedzy innymi w 2014 r. otrzymał Srebrny Medal Zasłużo-
ny Kulturze „Gloria Artis”. Prace w zbiorach wielu muzeów 
i galerii w kraju i za granicą.

Stanisław
Ryszard Kortyka
  

 ul. Akacjowa 61e m.1
 55-093 Kiełczów
 tel. 71 3303073, 501 158 899
 stanislaw@kortyka.pl
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Wdech–wydech–skóra / Inhale–Exhale–Skin,  technika suchego tłoku,  15 x 15 cm,  2015 r.

I was born in Wałbrzych, and since 2012 I live in Wro- 
claw studying at the Academy of Fine Arts in the same city. 
In 2015,I received a Bachelor of Arts majoring in Art Mediation 
and started a degree in Graphics at the same university.

In my works, I try to include thoughts and stories, which 
I can not tell otherwise than through the image. It is im-
portant for me to make my work legible, so I use universal 
symbols. I’m trying to create a simple, clean compositions 
based on juxtapozed elements, which can be read as a rebus.

Urodziłam się w Wałbrzychu, a od 2012 roku mieszkam 
we Wrocławiu studiując na wrocławskiej ASP. W 2015 r. 
uzyskałam tytuł licencjacki na kierunku Mediacja Sztuki  
i rozpoczęłam studia na kierunku Grafika tej samej uczelni.

W swoich pracach próbuję zawrzeć myśli i historie, 
o których nie umiem opowiedzieć inaczej niż poprzez obraz. 
Ważne jest dla mnie, aby moje prace były czytelne, dlatego 
używam uniwersalnych symboli. Staram się tworzyć proste, 
czyste kompozycje z zestawień, które można odczytywać jak 
rebus.

Joanna
Krajewska
  

 joannakrajewska@onet.eu
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Dlaczego / Why,  jajo nandu,  bejca,  14 x 10 cm,  2010 r.

Perfect forms can only be found in nature.
All we need to do is look and see if we wish to find the 

melody of our soul.
I like small forms which do not overwhelm us with their 

sheer size, but instead invite us to give them a closer look.

Najdoskonalsze formy są w naturze.
Wystarczy patrzeć i widzieć, by wydobyć z niej to, co nam 

w duszy gra, gdy mamy taką potrzebę.
Lubię małe formy, bo one nie krzyczą wielkością, ale zachę-

cają do pochylenia się nad nimi .

Zofia  Król
 

 tel. 796 157 986
 zofia75k@gmail.com
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Pomiędzy dwoma łotrami,  olej na płótnie,  70 x 100 cm,  2016 r.

Artur  Grzegorz 
Lobus
  

 tel. 516 317 536
 artur@lobus.pl
 www.lobus.pl

As a Master of artistry, in juggling with paints and tumbling 
with the brush, I put my head into the jaws of the wild Art. 
My clowns’ red nose grows as older grow I, and my stage 
make–up is made by my overstrain. My paintings have become 
the arena.

The applause are the joy and the emotions of the Spectators.

“Poland was crucified between two thieves –
the Nazis and the Soviets.”

Abp Fulton J. Sheen

Jako magister sztuk, żonglerki farbami i ekwilibrystyki pędz- 
la wkładam głowę w paszczę nieoswojonej Sztuki. Czerwony 
nos klowna rośnie mi z wiekiem, a makijaż sceniczny maluję 
swoim przepracowaniem. Areną stały się moje obrazy.

Oklaskami jest radość i emocje Odbiorców. 

„Polska została ukrzyżowana pomiędzy dwoma łotrami – 
Hitlerowcami i Sowietami.”

Abp Fulton J. Sheen
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Św. Jan Paweł II / Saint John Paul II,  pastel,  50 x 70 cm,  2016 r.

Zuzanna
Łobuś
  

 tel. 508 369 506
 zuzanna-art@o2.pl

Born in Legnica and graduated from Secondary School 
of Fine Arts in Wrocław. My main stream of work is painting 
and drawing, My achievements are in the field of book 
illustration and fashion design.

Currently I’m dealing with the art in form of portraiture, 
which gives me chance to get refined spiritual and emotio-
nal experience. The volatile in nature pastel technique I see 
the new features and satisfaction, renders at the same time 
my temperament and character.

“Be in this world bearers of Christian faith and hope by 
living love every day. Be faithful witnesses of the Risen 
Christ, never turn back before the obstacles that present 
themselves on the paths of your life. “

John Paul II

Urodzona w Legnicy, absolwentka PLSP we Wrocławiu. 
Głównym nurtem pracy jest malarstwo i rysunek, ale posiada 
również osiągnięcia w dziedzinie ilustracji książkowej i pro-
jektowania mody. 

Obecnie zajmuję się przede wszystkim sztuką portretowa-
nia, która dostarcza mi szczególnych wrażeń emocjonalnych 
i duchowych. W ulotnej w swojej naturze technice pasteli  
widzę najwięcej możliwości i satysfakcji, oddającej jednocze-
śnie moje usposobienie i charakter.

„Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrze-
ścijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi 
świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się 
nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach 
Waszego życia.”

Jan Paweł II
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Mój koniec świata / My end of the world,  olej na płótnie,  55 x 115 cm

ks. Zdzisław 
Marek  Nagler
  

He is a long-time priest in the Diocese of Poznań and Ka-
lisz. Graduate from the Higher Theological Seminary in Poznań 
(theology and philosophy). Uses oil paints and does religious 
paintings and landscapes. His great passion is setting up the 
Tomb; his design ideas are often controversial and full of hid-
den messages.

Autor jest wieloletnim pasterzem w diecezji poznańskiej 
i kaliskiej, ukończył teologię i filozofię na Wyższym Semina-
rium Duchownym w Poznaniu. Maluje obrazy olejne o tema-
tyce religijnej i pejzaże. Pasją jego są aranżacje Grobu Pańskie-
go, często kontrowersyjne i pełne ukrytych treści.
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Dziewczynko wstań / Little girl, get up,  drewno,  150 x 80 cm,  2013 r.

Grzegorz 
Niemyjski
  

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

I was born in Legnica in 1970. I graduated from the Acad-
emy of Art and Design in Wrocław and I currently work there. 
My interest lies in sculpture.

It is my deep conviction that we should once again look 
for artistic inspiration in faith and religion, in biblical themes, 
which can speak again when rendered in a modern visual lan-
guage.

Urodziłem się w Legnicy w 1970 roku. Jestem absolwentem 
ASP we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuję. Zajmuję się szeroko 
rozumianą rzeźbą.

Jestem przekonany o konieczności powrotu do inspiracji 
tematyką płynącą z wiary, do skarbca tematów biblijnych, 
które opracowane językiem współczesnej plastyki mogą na 
nowo przemówić.
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Sen 2016 / Dream 2016,  olej ne płótnie,  100 x 80 cm,  2016 r.

Grzegorz 
Nowak
  

  tel. 880 932 230
  grzegorz.nowak@os.pl

I was born in 1857 in Sobień. In 1987 I graduated with hon-
ours from the studio of Professor Leon Podsiadły. I am a sculp-
tor and I teach sculpture in the Secondary School of Fine Arts.

I describe the world, which is a cruel world, a world of hun-
ger, also the hunger of love, a world of mistakes and rejection, 
but simultaneously I show space, man’s longing and our life 
paths. I look for shapes to match my subjective impressions, 
pointing to that which is ordinary and expressing it.

I share my passion and my paintings with you, because 
they swell inside me and I have no right to keep them to 
myself.

Urodziłem się w 1957 roku w Sobieniu. Dyplom obroniłem 
w 1987 roku z wyróżnieniem w pracowni prof. Leona Pod-
siadłego. Jestem artystą rzeźbiarzem i nauczycielem rzeźby 
w Liceum Plastycznym.

Opisuję świat, a jest to świat okrutny, świat głodu, pragnie-
nia miłości, świat pomyłek, świat odrzucenia, ale jednocześnie 
pokazuję przestrzeń i tęsknotę człowieka i drogę życia. Nadaję 
kształt swoim subiektywnym wrażeniom wskazując w nich to 
co powszechne i wyrażam je. Ta sztuka jest moja, jest moim 
życiem.

Dzielę się z Wami swoją pasją i obrazami, bo we mnie nie 
mogą się pomieścić, ani też nie mam prawa ich sobie przy-
właszczać.
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Bez tytułu / Untitled,  kolaż,  17 x 35 cm,  2016 r.

Matylda 
Nowak
  

 ariadna221@wp.pl

Graduate of Bachelor’s and Master’s degree studies on 
the Academy of Art and Design in Wroclaw. Graduated with 
distinction for the best diploma in academic year 2012/2013 
on Faculty of Interior Architecture and Design. Currently 
doctoral student in the Studio of Product Design.

Works on different forms of creative activity. In her artistic 
work (graphic design, sculpture) uses mixed techniques, along 
with her own, experimental-based ones. Main subjects are 
attempts to catch the evanescence of emotions, combined 
with what is beyond time and space.

Absolwentka dwustopniowych studiów na wrocławskiej 
ASP zakończonych pracą magisterską nagrodzoną wyróżnie- 
niem jako najlepszą w roku akademickim 2012/2013 na Wy- 
dziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Obecnie studentka 
studiów doktoranckich Pracowni Projektowania Produktu.

Zajmuje się różnymi formami twórczości. W działaniach 
artystycznych (grafika, rzeźba) są to prace wykonywane techni-
kami mieszanymi oraz własnymi, opartymi na eksperymencie. 
Poruszaną tematyką są próby uchwycenia ulotności emocji, 
zestawione z tym co ponad czasem i przestrzenią.
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Myśl uwolniona / Free thought, Heritage Space w Hanoi Wietnam,  listopad/grudzień 2015 r.

Ludwika 
Ogorzelec
  

 6, rue Thomas Francine 
 75014 Paris

Master degree in Sculpture Department at Academy of Art 
and Design in Wroclaw obtain in 1983. In 1985 she move to 
Paris where Cesar empress by her work from her portfolio she 
bring from Poland, invite her working at his studio at L’Ecole 
Nationalle des Beaux-Arts. In this time she start show her work 
what was not possible in Poland repress by communist system. 
     Till today her work was exibit in 57 solo shows and 23 with 
curetted shows. She participates at 14 symposiums and resi-
dency programs in deferent places of the world. Her work is 
in 9 public collections. 

During last 22 years she is puling her “creative line” cross 
the world. 

In this action “Space Crystallization” every  stop-exhibition 
it is next one going to “unknowns” spaces. 

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.

„Myśl uwolniona” z cyklu „Krystalizacja przestrzeni”  
– rzeźbę tę dedykuję Kornelowi Morawieckiemu, który po 
wielu latach mógł z sali sejmowej powiedzieć to, czego do tej 
pory mówić nie pozwalano. Wydarzenie to było dla mnie i dla 
mojego procesu twórczego bardzo inspirujące.
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Drzewo Życia – cykl Apokalipsa św. Jana. Listy do siedmiu Kościołów / The Tree of Life,  olej na płótnie, 
50 x 120 cm,  2015 r.

Magdalena 
Ojak
  

 tel. 793 414 190 
 www.ojak.com.pl

5th year student of Academy of Art and Design Wrocław, 
Painting Department. MA in Physical Education from 
The University of Physical Education in Wrocław. Personal 
Trainer. Academic Teacher at The University of Environmental 
and Life Sciences in Wrocław.

Studentka V roku ASP we Wrocławiu, wydział Malarstwa. 
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wro- 
cławiu, kierunek Wychowanie Fizyczne. Trener Personalny. 
Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym 
we  Wrocławiu.
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Danuta 
Pałka – Szyszka
  

  ul. Inżynierska 38 m.4
  53-229 Wrocław
  tel. 660 234 260
  danuta.zdzislaw@interia.pl
  www.danuta.zdzislaw.w.interia.pl

In 1969 received my diploma from the State College of Fine 
Arts in Wroclawin. My interests lie in easel painting and archi- 
tectural painting, sculpture and graphic design. I have had 
numerous individual exhibitions and have taken part in a few 
hundred group exhibitions in Poland and abroad. I have 
initiated and organised a lot of exhibitions for the community 
of Catholic artists.

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

i projektowanie graficzne.
Często szukam wsparcia u naszej Świętej Wrocławianki 

Edyty Stein, która pięknie mówi o Krzyżu i o sztuce.

Drzewo / Wood,  ceramika i drewno,  80 x 75 x 10 cm
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Krystyna 
Pławska 
 – Jackiewicz
  

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

Born in 1932 in Daugavpils, Latvia. Began her sculpture 
studies in 1957. Among her works are sacral sculptures.

Believes that evangelical forgiveness between people 
and nations should constitute a basis of today’s reality.

Her gothic-like forms express her subconscious and con-
scious artistic activity inspired by great Gothic buildings, which 
are an undeniable testimony of many centuries of effects 
and accomplishments.

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.

Gotyzująca forma jest przejawem podświadomej i świado-
mej działalności twórczej znajdującej swoje ślady w wielkich 
budowlach gotyckich wyznaczających niezaprzeczalne świa-
dectwo wielowiekowych efektów i osiągnięć.

Monstrancja / Monstrance,  glinka ceramiczna,  55 x 32 x 15 cm,  1996 r.
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Pełnaś jest Łaski / You are full of Grace,  tkanina, gobelin,  40 x 30 cm,  1986 r.

Ewa  Maria 
Poradowska 
 – Werszler
  

 ul. Cieszkowskiego 10a
 51-604 Wrocław
 tel. 601 718 920
 ewapw@op.pl

I was born in 1942 in Warszawa. In 1967 I graduated from 
the State College of Fine Arts in Wrocław. I am a professor. 
I work at the Adam Mickiewicz University in Poznań on Facul-
ty of Pedagogy and Arts in Kaliszand in the Academy of Arts 
and Design in Wrocław, Postgraduate Study Disciplines Arts 
in Architecture.

I am a member ZPAP District Wrocław since 1968 and the As- 
sociation of Creative POLART in Kraków since 2005. Since 1978  
I create Textil Gallery “na Jatkach” in Wrocław. I am develop-
ing a fiber art, painting, interior design and journalism.

I organized 76 solo exhibitions and participated in over 390 
group exhibitions in the country and the world. I won many 
prizes and awards.

Urodziłam się w 1942 roku w Warszawie. W 1967 r. ukończy-
łam PWSSP we Wrocławiu. Jestem profesorem zwyczajnym. 
Pracuję na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna- 
niu, na Wydziale Pedagogiczno–Artystycznym w Kaliszu oraz 
na ASP we Wrocławiu, Studium Podyplomowym Dyscyplin 
Plastycznych 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 76 wystaw indywidualnych i uczestniczy-
łam w ponad 390 wystawach zbiorowych w kraju i na świecie. 
Jestem laureatką wielu nagród i wyróżnień.
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Prostota krzyża / Simplicity of the cross,  technika przeplotowa, filc,  80 x 50 cm, 2016 r.

Honorata Rębisz 
 – Werszler
  

  ul. Cieszkowskiego 10
  51-604 Wrocław
  tel. 695 076 060
  honorataw@op.pl

I was born in 1972 in Wrocław. I received in 1999 diploma 
the Academy of Art and Design in Wrocław, at the Faculty 
of Architecture Interior and Industrial Design in the studio 
of Włodzimierz  Dolatowski.

Creatively I engaged in art fiber. I work in felt paper. I work 
in involved at their formation with the natural materials, 
and especially plant material. I deal photography and design.

By 2016 I organized 13 solo exhibitions, and I took part in 73 
group exhibitions at of domestic and foreign international. 
I won many prizes and awards.

Urodziłam się w 1972 roku we Wrocławiu. Dyplom ASP 
we Wrocławiu uzyskałam w 1999 r. na Wydziale Architektu-
ry Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego w pracowni Włodzi- 
mierza Dolatowskiego.

Twórczo zajmuję się sztuką włókna. Pracuję w filcu, papierze. 
Uprawiam technikę własną tworzenia z materiałów natural-
nych, a przede wszystkim roślinnych. Zajmuję się również  foto-
grafią i wzornictwem.

Do 2016 r. zorganizowałam 13 wystaw indywidualnych, 
brałam udział w 73 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. 
Jestem laureatką wielu nagród i wyróżnień.
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Piotr
Romiński
  

 romiński@interia.pl

Man strives to reach the ideal, the peak of personal abili-
ties, constant rush up to get higher further, faster… – and when 
he gets there, what is left to be done? Ceramics embodies all 
elements that characterise time we live in striving to gain 
a success. I think we should stop from time to time, think over 
and find what really matters in our lives…

Urodzony w 1967 r. w Nysie. W 1996 r. ukończył studia na 
Wydziale Ceramiki i Szkła ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, 
uzyskując dyplom w pracowni prof. Ireny Lipskiej–Zworskiej, 
aneks z zakresu konserwacji ceramiki w pracowni prof. Stani- 
sława Szyby. Obecnie pracuje na ASP we Wrocławiu w Kate- 
drze Konserwacji i Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła. Zajmuje 
się ceramiką unikatową, rysunkiem, konserwacją obiektów 
ceramicznych zarówno archeologicznych jak i nowożytnych, 
odtwarza dawne sposoby wypału ceramiki m. in. piec raku, 
piec papierowy, piec węgierski oraz odtwarzaniem zapomnia-
nych technik ceramicznych. Stypendysta tygodnika POLITYKA 
za rok 2004 – akcja „Zostańcie z Nami”. Brał udział w ponad 110 
wystawach zbiorowych  w kraju i za granicą, oraz 14 indywi-
dualnych.   

19402010 – cykl TERRA,  masa szamotowa, szkliwiona,  10 x 10 x 32 cm x 16 szt,  2010 r.
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Krzysztof
Rozpondek
  

 rozpond@poczta.onet.pl

Born in 1961, graduated from the State College of Fine Arts  
in Wrocław. Professor ordinarius at the Ceramics Department 
in The Academy of Art And Design in Wrocław.

Urodził się w 1961 roku, absolwent PWSSP we Wrocławiu. 
Profesor zwyczajny w Katedrze Ceramiki wrocławskiej ASP.

Koncentruję się na potencjale tworzywa jakim jest glina. 
Zgłębiając jej istotę, poszukuję harmonii i prawdy, sensu 
wykraczającego poza materię.

Perenne Opus – vol. II,  masa szamotowa, kamionka barwiona,  98 cm,  2015 r.
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Odkupienie / Redemption,  metal, technika własna,  100 x 100 x 2 cm,  2016 r.

Mirosław 
Struzik
  

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

Mirosław Struzik was born in 1956 in Żarów, Poland. 
He graduated from the State College of Fine Arts in Wro- 
cław where he studied Industrial Design and Sculpture. 
In 1989 he attained the degree of Master of Arts in the field 
of Sculpture.

He designs and creates his works in public space like a series 
of sculptures displayed in Botanical Garden of the University 
of Wrocław, Skokie Northshore Sculpture Park, Chicago (USA), 
Zorlu Center in Istambul( Turkey), also in the shopping centers 
of Futura Park in Wrocław, Luboń and Cracow to name just 
a few.

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), 
Zorlu Center w Istambule (Turcja), w centrach handlowych 
Futura Park we Wrocławiu, Luboniu, Krakowie oraz inne 
realizacje.
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Biologiczna / Biological,  ceramika, szamot barwiony,  44 x 46 x 25 cm

Zdzisław 
Szyszka
  

    (1935 – 2016)

Key themes in my works are earth, wind, and a broadly 
understood dialogue....

Przewodnim tematem moich realizacji jest ziemia, wiatr 
oraz  szeroko  pojęty  dialog...
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Madonna,  szkło sodowe,  18 x 28 cm,  2012 r.

Bogusław 
Ukleja
  

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

I was born in 1953 in Dukla. I received my diploma in 1978 
from the State College of Fine Arts in Wrocław, from the Fac-
ulty of Glass Design, from the studio of Professor Ludwik 
Kiczura and Zbigniew Horbowy. In 2003 I won a prize in 
the National ZPAP Glass Show in Wrocław.

Since 1983 I have been helping young people develop their 
artistic talent. Between 2004 and 2015 I acted as a Director 
of Wrocław Śródmieście Youth Cultural Centre.

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. W 2003 roku otrzymałem wyróżnienie na ogólnopol-
skich prezentacjach szkła członków ZPAP we Wrocławiu.

Od 1983 r. zajmuję się pracą dydaktyczną z młodzieżą uzdol-
nioną plastycznie. W latach 2004–2015 pełniłem finkcję dyrek-
tora Młodzieżowego Domu Kultury „Śródmieście” we Wro-
cławiu.
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Cierpiący niewolnik – z cyklu Alegorie Narodowe / Suffering slave,  glina ceramiczna,  56 x 30 cm,  2010 r.

Ewa  Walczak 
 – Jackiewicz
  

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

I completed studies at the Academy of fine art in Wrocław 
in 1972. I took an active part in environmental exhibitions, 
national and international.

Thank God for the Baptism of Polish.
Parents for my baptism and all the beauty that I passed.

Studia ukończyłam w 1972 r. na PWSSP we Wrocławiu, 
w zakresie specjalizacji projektowania ceramiki. Brałam akty- 
wny udział w wystawach środowiskowych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych.

Dziękuję Panu Bogu za Chrzest Polski.
Rodzicom za mój Chrzest i wszelkie piękno, które mi przekazali.
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Swoją barkę pozostawiam na brzegu / I leave my barge on the bank, rysunek piórkiem i tuszem, 2015 r.

Jerzy 
Werszler
  

 ul. Cieszkowskiego 10a
 51-604 Wrocław
 tel. 693 481 768
 jerzy.werszler@op.pl

I was born in 1935, Podbóż. In 1962 I got graduated with 
honors from the State College of Fine Arts in Wroław Depart-
ment Ceramic Art in Professor Rudolf Krzywiec. In his cultivate 
artistic drawing techniques.

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.
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Est profundum crucis,  technika wyplatanie, papier,  180 x 150 x 20 cm,  2016 r.

Rafał 
Werszler
  

 ul. Cieszkowskiego 10
 51-604 Wrocław
 tel. 695 120 468
 rav68@op.pl

I was born in 1968, Wrocław. In 1993  I got graduated with 
honors from the State College of Fine Arts in Wrocław. By 2015, 
I am a doctor of humanities at the University of Wrocław. I am 
a visual artist in the Lower Silesian Public Library in Wrocław 
and assistant in the the Institute of Information and Library 
Science University of Wrocław.

Creatively I deal with fiber art, drawing, graphic, ekslibris, 
photography, film documentary and artistic, satirical drawing, 
unique glass, painting, batik, arrangement of exhibition space, 
design. I design websites.

I am the author of solo exhibitions and participated in 
group exhibitions of domestic and foreign international. 
I won prizes and awards.

Urodziłem się w 1968 r. we Wrocławiu. W 1993 r. uzyskałem 
dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem w PWSSP we Wro-
cławiu. Od 2015 roku jestem doktorem nauk humanistycznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jestem plastykiem w Dolnoślą-
skiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wro-
cławiu oraz asystentem w Instytucie Informacji Naukowej  
i Bibliotekoznawstwa UWr.

Twórczo zajmuję się sztuką włókna, rysunkiem, grafiką, 
ekslibrisem, fotografią, filmem dokumentalnym i artystycz-
nym, rysunkiem satyrycznym, szkłem unikatowym, malar-
stwem, batikiem, aranżacją przestrzeni wystawienniczej, pro-
jektowaniem. Projektuję strony www. 

Jestem autorem wystaw indywidualnych, uczestnikiem 
wystaw zbiorowych krajowych i zagranicznych międzynaro-
dowych. Laureatem nagród i wyróżnień.
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1050. Rocznica Chrztu Polski – plakieta / 1050th Anniversary of the Baptism of Poland,  aluminium, 
ø 12,5 cm,  2016 r.

Kamil  Wiktor
  

 kamil.v@interia.pl

Born in 1993 in Nowy Sącz. Graduate of the Antoni Kenar 
Secondary School of Fine Arts in Zakopane and student of the 3rd 
year of sculpture at the Academy of Art and Design in Wro-
cław. Participant in numerous retreats, workshops and artistic 
events.

Urodzony w 1993 roku w Nowym Sączu. Absolwent ZSP 
im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Od 2013 roku student 
ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu na kierunku Rzeźba. 
Uczestnik licznych plenerów oraz warsztatów artystycznych.
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Modlitwa – Ojciec / A Prayer – The Father,  olej na płótnie,  70 x 100 cm,  2016 r.

Anna  Polonia 
Zyndwalewicz
 

 tel. 501 726 670
 anna@annapolonia.com

I was born in Przemyśl. I studied painting at the Academy 
of Fine Arts in Wrocław. Completed my MA with diploma in 
2000 under my Father, Prof. Jerzy Zyndwalewicz, who togeth-
er with my Mom - a portrait painter, guided me through the 
bumpy path of learning and awaiting traps of flashiness and 
visual junk. With ancient technique I defy the contemporane-
ity in a search of a place for myself in the here and now. I do 
not find it.

“Take away the Nicene Creed and similar things, and you 
do some strange wrong to the sellers of sausages. Take away 
the strange beauty of the saints, and what has remained to 
us is the far stranger ugliness of Wandsworth. Take away the 
supernatural, and what remains is the unnatural.”

Gilbert Keith Chesterton

Urodziłam się 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 przeprowadzili mnie przez wyboistą drogę 
nauki i czyhających zasadzek efekciarstwa i tandety wizualnej. 
Starodawną techniką igram ze współczesnością szukając dla 
siebie miejsca w czasie teraźniejszym. Nie znajduję.

„Odbierzcie ludziom Credo nicejskie – i taka czy inna krzyw-
da spadnie na sprzedawców kiełbasek. Odbierzcie im prze-
dziwne piękno świętych – i jedyne, co pozostanie, to dziwaczna 
brzydota przedmieść. Odbierzcie to, co ponadnaturalne – 
a zostanie to, co nienaturalne.”

Gilbert Keith Chesterton
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Św. Brat Albert, Adam Chmielowski / Saint Father Albert,  ceramika,  35 x 30 cm.  2016 r.

Aleksander 
Marek  Zyśko
  

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

Born in 1960. He grew in Lublin (East Poland), works at 
the Academy of Arts and Design in Wrocław. Vice Dean of the 
Faculty of Painting and Sculpture He sculpts, draws and takes 
artistic photographs. In his works, he most often presents the 
passage of time, the condition of contemporary life and its 
relation to nature.

Urodziłem się w 1960 r. w Turobinie. 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 prowa-
dzę pracownię medalierstwa i małej formy rzeźbiarskiej na 
Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. 

„Twórczość nie jest udziałem człowieka, chyba tylko 
w przenośni (…). Udziałem człowieka jest siebie samego zakląć 
w słowo, kamień, tony (…). Droga do prawdy, to jedyny bez-
pośredni cel sztuki. Jako antytezę sztuki prawdziwej, wyraża-
jącej się przez styl czyli ‚indywidualność duszy’, można posta-
wić sztukę fałszywą, udaną, wyrażoną przez manierę, sposób, 
sztukę nauczoną. (…) Styl właśnie, jest to szczerość, przyrodzo-
ny głos duszy, jej kształt, jej język; maniera to przedrzeźnianie 
stylu, to głos i język papugi, kalectwo kształtu.”

Adam Chmielowski
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Anioł / Angel,  grafika komputerowa,  70 x 100 cm,  2016 r.

Marcin  Zyśko
  

 ul. B. Prusa 4 m.3
 Wrocław

I was born in Świdnica in 1991. I was going to Unit School 
of Art. From 2004 to 2010, passing secondary school certificate. 
Later I started my studies of Ist degree in Art Institute of Opole 
University, on art education. I finished them in 2013 and I con- 
tinued in the School of Fine Arts in Wroclaw, on multimedia 
and finished them in 2015.

I’m interested in multimedia. Especially with animated 
and computer animations. In free time, I’m working on com-
puter graphics.

Urodziłem się w 1991 roku w Świdnicy. W 2010 r. ukończy- 
łem z maturą Zespół Szkół Plastycznych we Wrocławiu. Studia 
stacjonarne I stopnia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opol-
skiego na kierunku Edukacja Artystyczna ukończyłem w 2013 r., 
a studia II stopnia w ASP we Wrocławiu, na kierunku multi-
media w 2015 roku.

Interesuję się multimediami. W szczególności animacjami 
rysunkowymi i komputerowymi. W wolnym czasie zajmuję 
się rysowaniem grafik komputerowych.
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3.  Stworzenie świata / Creation of World – Joanna Wojtacha,  linoryt kolorowy,  45 x 45 cm,  2010 r.
2.  Mały Książe / Little Prince – Piotr Gorczyca,  linoryt kolorowy,  20 x 30 cm,  2013 r.
1.  Głowa uczennicy / The head of student – Urszula Łaszkiewicz,  gips patynowany,  41 cm,  2016 r.

Zespół  Szkół
Plastycznych
we Wrocławiu
  

 ul. Piotra Skargi 23
 Wrocław

School of Fine Arts in Wrocław with a 60-year-old tradition. 
Although the school has undergone many changes and reorga- 
nizations it is still a place with an extraordinary atmosphere 
where young people can develop their creative personalities.

Every year as a part of the school tradition we organize: 
plein-air workshops, winter holiday workshops for children, 
nativity plays, theme prom nights, exhibitions, art fairs, trips.

Wrocławskie Liceum Plastyczne jest szkołą z sześćdziesię-
cioletnią tradycją, w której realizujemy program liceum arty-
stycznego. Młodzież ucząca się w naszej szkole każdego roku 
zdobywa główne nagrody w rozmaitych konkursach, również 
międzynarodowych. Kończąc naszą szkołę absolwent otrzymu-
je nie tylko świadectwo maturalne, ale także dyplom upraw-
niający do posługiwania się tytułem zawodowym plastyka.
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