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Podróż do... miejsc niezwykłych 

Obfitością rzeźbiarskich zadumań po raz czwarty zaowocował obszar Puszczy Zielonka, gdzie  
w maleńkiej miejscowości Pławno w oderwaniu od codzienności spotkali się artyści rzeźbiarze z całego świata.  
Po to by, odbyć podróż do... miejsc niezwykłych. 
Człowiek dostrzegł piękno i je nazwał. Poczuł miejsca wyjątkowe, w których żywioły zmieniają rzeczywistość,  
i zaczął je łączyć. Nadał im funkcję sakralną. Rzeźba jako amulet towarzyszyła mu w podróży, była znakiem na 
mapie „do domu”, do początku. Bramą do zrozumienia, otwartą bądź zamkniętą. 
Podróż odbywa się w dwie strony, jest drogą twórcy otwierającego proces przeżycia i doświadczenia  
piękna. Jest drogą odbiorcy uczestniczącego w tym zdarzeniu. W efekcie pojawia się polemika, odkrycie,  
nieoczekiwane. Podróż, włóczęga, wędrówka jest wartością - pielgrzymką. Trzeba sprostać jej wymogom,  
odpowiedzieć na bodźce, dostrzec przemianę. Akt twórczy to dla artysty kreacja właściwego smaku,  
niezłapana w pętlę konsumpcjonizmu, szukanie trwałych, autentycznych przekazów, ponadczasowych  
wartości, piękna obecnego w przyrodzie i wkomponowanych w nią świadectw przeszłości. Pragnieniem  
twórcy jest zawsze rozwój, duchowe dotarcie do tego, co kryje się pod powierzchnią. Drzewo symbolizuje 
to, co męskie i żeńskie - niewinność, idealną harmonię oraz życie i jego niekończącą się ewolucję. Pień jest  
męskością, a przyrost, wnętrze kobiecością. Środek wymaga uzewnętrznienia, poznania ducha i ukazania go.
Ta podróż wiedzie do celu. Aby do niego dotrzeć, artysta stawia drogowskazy, czerpiąc z siebie. To ołtarze jego 
wrażliwości. Owocem ma być dobre życie. 

Julia KP (Kaczmarczyk-Piotrowska)
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A journey to... extraordinary places 

For the fourth time, the Puszcza Zielonka region has given us an abundance of sculpting pensiveness.  
This is where, in a tiny village of Pławno, away from their everyday routines, artists from all over the world 
met in order to take a journey to... extraordinary places. 
Man took notice of beauty and named it. He could sense the exceptionality of certain places where  
elements alter reality and began to bring them together. He conferred a sacral function on them as well.  
Sculptures functioning as charms accompanied him in his travels. Those sculptures were road signs leading  
home to the origin. They were gates to comprehension, which would be either open or closed. 
A creative journey is a two-way trip in which an artist commences the process of experiencing beauty.  
At the same time, it is a voyage which the spectator embarks on. As a result,  
a polemic, a discovery of some sort-or the unexpected might appear. This type of journey,  
ramble or wandering is of great value. It is a pilgrimage. One must meet its demands, be responsive  
to the stimuli and be able to notice change. For an artist, an act of creation is synonymous with  
production of proper artistic taste which is untouched by consumerism. It is an everlasting quest  
for an authentic and imperishable message, timeless values, the beauty of nature along with traces  
of the past still present in it. An artist’s wish invariably is one of personal development, a spiritual journey  
to the heart of what lies beneath the surface. A tree symbolises the feminine and the masculine –  
innocence, purity, perfect harmony as well as life itself with its never-ending process of evolving.  
The trunk is the equivalent of the masculine side of things and the rings inside it represent the feminine.  
What is on the inside needs to be brought to light and its spirit ought to be revealed.
This journey always leads to its destination point. In order to reach it, an artist puts up signposts drawing  
from within. Those are altars to artistic sensitivity. The result is a good life. 

Julia KP (Kaczmarczyk-Piotrowska)



6

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Lwowie oraz Państwową Akademię Projektowania i Sztuki  
w Charkowie. Żyje i pracuje w Izraelu. Realizuje swoje prace w kamieniu, drewnie i metalu.  
Brał udział w kilkunastu sympozjach rzeźbiarskich i wystawach na całym świecie (Argentyna,  
Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Izrael, Japonia, Korea, Niemcy, Polska, Rosja, Portugalia, Turcja,  
Ukraina). Swoje prace wystawia w Galerii AGORA w Nowym Jorku.

e g o r 1 1 @ n e t v i s i o n . n e t . i l 
w w w . l i b r o w n . c o m 

IGOR BROWN (1955) Izrael / Israel

Graduate of Academy of Fine Arts in Lvov as well as the Kharkov State Academy of Design and Arts.  
Lives and works in Israel. Makes his pieces  in the stone, wood and metal. Participant in more 
than a dozen sculpting symposia and exhibitions all over the world (Argentina, Bulgaria, Czech  
Republic, Denmark, France, Israel, Japan, Korea, Germany, Poland, Russia, Portugal, Turkey,  
Ukraine). His sculptures can be found at the AGORA gallery in New York.
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DROGA DO NIEBA
dąb fragmentami opalany; 190 x 80 x 40 cm 

THE WAY TO HEAVEN
oakwood partly singed; 190 x 80 x 40 cm

OBELISK ŻYCIA
jesion; 170 x 30 x 40 cm 

OBELISK OF LIFE 
ashwood; 170 x 30 x 40 cm
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Po ukończeniu psychologii na Uniwersytecie Świętego Andrzeja w Edynburgu podróżowała  
i pracowała za granicą. W wieku 28 lat rozpoczęła naukę w Edinburgh College of Art., gdzie  
uzyskała dyplom z rzeźby. Od ukończenia studiów dalej rzeźbiła i pracowała jako nauczycielka  
w Edinburgh College of Art. Rzeźbi w drewnie i kamieniu Niedawno zaczęła eksperymentować  
z mozaikami. Jej prace, pokazywane na wystawach indywidualnych i zbiorowych, inspirowane są  
naturą i krajobrazem. Prowadzi warsztaty w domowej pracowni.

s u s h e i l a @ r a c h a n . c o . u k 
w w w . r a c h a n . c o . u k 

SUSHEILA JAMIESON (1958) Szkocja / Scotland

Having obtained a degree in psychology at the University of St Andrews in Edinburgh,  
she travelled and worked away from her country. At the age of 28, she enrolled in Edinburgh College  
of Art, where she studied sculpture. After graduation, she continued to sculpt and worked as a teacher  
at the ECA. Sculpts in the stone and wood. Very recently, she has started to experiment with mosaics.  
Her pieces, displayed both at individual and collective exhibitions, are inspired by nature  
and lanscapes. Runs workshops at her home studio.
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ZIEMIA - WODA - POWIETRZE
dąb, akryl; 195 x 30 x 40 cm 

EARTH - WATER - AIR
oakwood, acrylics; 195 x 30 x 40 cm
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W 2003r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Rzeźbi, maluje,  
pisze felietony. Należy do Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy. Otrzymała stypendium  
Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 2010r. Laureatka Salonu Wielkopolskiego w 2009r.  
Brała udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Realizuje projekt artystyczny  
o nazwie Formy Fraktalne. Zajmuje się arteterapią, czyli leczeniem przez sztukę.

In 2003, she graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań with honours. Sculptor, painter,  
columnist. Fellow-member of the Sculptors’ Association in the Wielkopolskie Region. Winner  
of the Wielkopolskie Voivodeship Marshal Grand Prix (2010) and the  Salon Wielkopolski award 
(2009). Participant in more than a dozen individual and collective exhibitions. Producer of a project 
named ‚Fractal Forms’. Involved with art therapy.

k p . j u l i a @ p o c z t a . o n e t . p l
+43 606 802 675

JULIA KACZMARCZYK-PIOTROWSKA (1978) Polska / Poland
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ZEGAR
lipa, akryl; 140 x 50 x 15 cm

CLOCK 
limewood, acrylics; 140 x 50 x 15 cm 
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Z wykształcenia rolnik, biolog i pedagog (Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu i Uniwersytet Łódzki). 
Mieszka w Lublińcu. Tworzy kompozycje i instalacje, których głównym tworzywem jest drewno,  
łącząc je z innymi materiałami, takimi, jak kamień, metal, szkło. Do swoich prac wprowadza kolor  
i światło, zwłaszcza w monumentalnych, plenerowych formach przestrzennych. Uczestniczył  
w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Należy do Związku Polskich  
Artystów Plastyków w Opolu.
Has degrees in agriculture, biology and pedagogy (Poznań University of Life Sciences and the Łódź 
University). Lives in Lubliniec. Uses wood as main material for his compositions, which he likes to 
combine with stone, metal or glass. Brings colour and light into his pieces - monumental, outdoor,  
spatial structures in particular. Participant in numerous individual and collective exhibitions both  
in Poland and abroad. Fellow-member of the Association of Polish Artists and Designers  
(the Opole Division).

s h k o w a l c z y k @ 0 2 . p l
+48 660 101 589 

STANISŁAW HENRYK KOWALCZYK (1947) Polska / Poland



13

GRA Z LOSEM
dąb fragmentami opalany, akryl; 310 x 70 x 70 cm

PLAY WITH FATE
oakwood partly singed, acylics; 310 x 70 x 70 cm
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Studentka rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz choreografii Akademii Muzycznej  
w Łodzi. W 2007r. uczestniczyła w warsztatach rzeźbiarskich podczas pierwszego Międzynarodowego  
Pleneru Rzeźbiarskiego w Pławnie. Jej pasją jest też taniec. To forma ekspresji, która najlepiej  
ją wyraża i ma ogromny wpływ na rzeźbę.

Studies sculpture at the University of Arts in Poznań and choreography at the Academy of Music  
|in Łódź. Participated in the sculpting workshops organised as part of the 1st International  
Sculpting Symposium in Pławno (2007). Another great passion of hers is dance. This form of expression  
is the best for her and has an enormous impact on her sculptures.

i z a . m a r t e n k a @ g m a i l . c o m
+48 603 891 851

IZABELA MARTENKA (1987) Polska / Poland
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ŚLADAMI TAŃCA
 brzoza, akryl; 140 x 40 x 30 cm

DANCING TRACKS
birchwood, acrylics; 140 x 40 x 30 cm
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Jest rzeźbiarzem hobbystą. Tworzy głównie małe formy korzystając przede wszystkim z drewna,  
ale także gliny i kamienia. W swoich pracach szczególną wagę przywiązuje do detali. Uczestnik  
plenerów rzeźbiarskich we Francji, Rumunii i na Słowacji. Jego prace wystawiane były we Francji.  
Jest laureatem wielu nagród, przyznawanych głównie przez publiczność.

Hobbyist-sculptor. Concentrates mainly on small-sized pieces, primarily using wood but also clay  
and stone. Attaches special importance to details in his work. Participant in sculptning symposia  
in France, Romania and Slovakia. His pieces have been exhibited in France. Winner of numerous 
Grand Prix awarded by audiences.

cddp . scu lp tu r e@orange . f r 
+33 676 664 613

DENIS POTTIER ( 1966) Francja / France
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ZAZIE
akacja, dąb; 125 x 50 x 40 cm

ZAZIE
acaciawood, oakwood; 125 x 50 x 40 cm

PODRÓŻ Z NASZYMI KRÓLAMI 
dąb, jesion; 200 x 170 x 100 cm
JOURNEY WITH OUR KINGS

oakwood, ashwood; 200 x 170 x 100 cm
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Absolwent  uczelni:  Akademii w  Maastricht, Akademii Sztuki w Tilburgu (Kunstakademie Tilburg) 
oraz  szkoły Rijks v. bildende Kunste w Amsterdamie. Był docentem w Akademii Sztuki Budowlanej  
w  Bosch / Holandia oraz gościnnym profesorem w Wyższej Szkole Sztuki w Chinach.  
Jest członkiem Holenderskiego Stowarzysznia Rzeźbiarzy. Prace tworzy głównie  
w kamieniu, drewnie i glinie. Uczestniczył w plenerach rzeźbiarskich w Hiszpanii, Japonii, Korei  
Południowej, Niemczech, Polsce i we Włoszech.  Swoje prace prezentował na wystawach  
w Holandii oraz w Ambasadzie Holenderskiej w USA. Jego rzeźby znajdują się w wielu muzeach  
Holandii, Japonii i Chin, a także w prywatnych kolekcjach wielu firm.

Graduate of the following schools: the Maastricht Academy, Academy of Arts in Tilburg  
(Kunstakademie Tilburg) and the Rijks v. bildende Kunste in Amsterdam. Former senior lecturer  
at the Academy of Architectural Arts in Bosch, Holland, as well as visiting professor at the High 
Scholl of Arts in China. Member of the Dutch Sculptors’ Association. Creates his sculptures  
in the stone wood and clay. Participant in sculpting symposia in Spain, Japan,  
South Kora, Germany, Poland and Italy. His pieces have been displayed at numerous exhibitions 
 in Holland as well as the Dutch embassy in the USA. His sculptures are to be seen at museums  
in Holland, Japan and China as well as in private colletions of many firms.

HANS REIJNDERS (1946) Holandia / Holland

r e i j n 9 5 7 @ p l a n e t . n l 
+31 (0)773 341 848
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DREWNIANE KAPLICZKI
dąb, technika mieszana; 230 x Ø 60 cm

WOODEN CHAPELS
oakwood, mixed technics; 230 x Ø 60 cm
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Zajmuje się rzeźbą w kamieniu i drewnie, wykorzystuje metal, szkło i inne materiały. Członek  
Związku Polskich Artystów Plastyków. Uczestnik wielu sympozjów rzeźbiarskich. Jest autorem rzeźb 
sakralnych, plenerowych, kameralnych. Uczestniczył w wielu wystawach  i prezentacjach w kraju  
i za granicą. Ważniejsze realizacje to: pomnik Ofiar Oświęcimia w Głuchołazach, „Ravelse Pier”  
w Belgii oraz cykl „Wzlot”. Jego prace znajdują się w zbiorach Opolskiego Towarzystwa Zachęty  
Sztuk Pięknych. Nagroda Grand Prix Marszałka Województwa Opolskiego - „Salon Jesienny 2008”.

Fellow-member of the Association of Polish Artists and Designers. Specialises in sculpture  
and carving in the stone, wood but also uses other materials such as metal, glass, etc. Participant  
in numerous sculpting symposia and workshops. Author of ecclesiastical, outdoor sculptures  
as well as smaller and more intimate ones. Participant in numerous exhibitions both in Poland  
and abroad. Among his most significant pieces are: Victims of Auschwitz Memorial in Głuchołazy,  
‚Ravelse Pier’ in Belgium and the ‚Ascent’ series. His pieces are to be found at the Towarzystwo  
Zachęty Sztuk Pięknych (Association of Fine Arts) in Opole. Winner of the Opole Voivodeship  
Marshal Grand Prix – ‚Autumn Salon 2008’.

JAN SERAFIN (1955) Polska / Poland

j a n - s e r a fi n @ w p . p l
+48 604 48 10 35
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ROZSTAJE 
jesion, akryl; 245 x 60 x 40 cm

FORK
ashwood, acrylics; 245 x 60 x 40 cm    
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Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wykonała scenografię do Najstarszej Polskiej  
Opery Myśliwskiej – Heca. Należy do Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy. Prowadzi  
warsztaty artystyczne twórczego myślenia. Pokazywała swoje prace na wystawach indywidualnych  
i zbiorowych. Pracuje w czarnym dębie, skamieniałym drewnie, brązie, miedzi i aluminium.

Graduate of Academy of Fine Arts in Poznań. Stage designer – designed the set for the oldest  
Polish huntig opera – ‚Heca’ (‚Battue’). Fellow-member of the Sculptors’ Association  
in the Wielkopolskie Region. Teacher at a workshop of artistic creative thinking. Participant  
in numerous individual and collective exhibitions. Sculpts in fossilised wood, especially oak  
(the so-called Polish ebony), bronze, copper and aluminium.

ANNA SŁOMKA-MOSKWA (1979) Polska / Poland

s l o n k a - m o s k w a @ o l . p l 
+48 793 344 717
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VITALIS
jesion, metal; 152 x 48 x 40 cm

VITALIS
ashwood, metal; 152 x 48 x 40 cm
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GRAŻYNA SZYMAŁA-WOŁYŃSKA (1959) Polska / Poland

t a r a j 1 @ p o c z t a . o n e t . p l
w w w. g r a z y n a s z y m a l a . c o m 
+48 603 89 18 51

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu (1984). Zajmuje się rzeźbą w drewnie, brązie,  
kamieniu, szkle, ceramiką i medalierstwem. Uczestniczka plenerów rzeźbiarskich, sympozjów  
ceramicznych. Wystawiała swoje prace w kraju oraz za granicą (Włochy, Niemcy, Czechy, USA,  
Portugalia). Zainicjowała cykl Międzynarodowych Plenerów Rzeźbiarskich Puszcza Zielonka,  
którego jest kuratorem.

Graduate of Academy of Fine Arts in Poznań (1984). Specialises in ceramics and sculpture  
(wood, bronze, stone, glass). Participant of  numerous exhibitions, sculpture workshops and cera-
mics symposia (Italy, Germany, Czech Republic, USA, Portugal and Poland). Originator and curator  
of the Puszcza Zielonka Sculpting Symposium.
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SEN 
opalany jesion; 40 x 120 x 50 cm

DREAM 
singed ashwood; 40 x 120 x 50 cm
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KAZIMIERZ ŚWIERCZEWSKI (1953) Polska / Poland

+48 506 201 623

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się rzeźbą, ceramiką, tkaniną  
i rysunkiem. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Profesor nadzwyczajny na Wydziale  
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Promotor wielu prac magisterskich i dyplomów artystycznych.  
Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Graduate of Academy of Fine Arts in Kraków. Deals with sculpture, ceramics, tapestry  
and drawing. Two-time holder of the Minister of Culture Grant. Associate Professor at the Faculty  
of Arts at the Rzeszów University. Supervisor of numerous M.A. theses including those in art.  
Participant in dozens of collective exhibitions both in Poland and abroad.
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PULSUS
dąb, akryl; 220 x 62 x 60 cm

PULSUS
oakwood, acrylics; 220 x 62 x 60 cm
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W realizacji projektu pomogli/ 
The workshop was organised with the great help of:

AGROBUD Barbara i Stanisław Zaręba 
Tadeusz Błaszczak 
DEALER STIHL - Andrzej Zieleniewski i Krzysztof Spiżewski 
Firma Usługowa Konrad Strykowski  
gemini STUDIO WYOBRAŹNI
Justyna Grzegorczyk
ikograf - studio graficzne
KON-BUD Sp. z o.o.
Marcin Leitgeber
Lekan Stanisław PW
Anna i Waldemar Łużni
MARK-DREW Violetta i Marek Kroteccy
Nadleśnictwo Łopuchówko
Małgorzata i Marek Perczyńscy
Jerzy Pędziński
Marek Rumiński
Przedsiębiorstwo Usługowe Stefan Wysocki
Błażej Twaróg
Piotr Wołyński
Daria i Tomasz Woroch
Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora

Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu finansowym/The workshop was organised with a financial help of: 
GMINY MUROWANA GOŚLINA

Plener odbył się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego 
M.M.Perczyńskich/The workshop took place in the Perczyńskis’ 
Agro-Tourist Guest House, Pławno 17, www.rozmaitosci.eu
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Patronat medialny/Media patronage:



Druk / print: Tomasz Kędziora, Murowana Goślina
Przygotowanie do druku / DTP: gemini STUDIO WYOBRAŹNI
Fotografie / photos: Grażyna Szymała-Wołyńska, Piotr Wołyński 
Tłumaczenie / translation: Marcin Leitgeber
Kurator pleneru / the workshop curator: Grażyna Szymała-Wołyńska

Organizator / organiser: Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej (www.kpzg.murowana-goslina.pl)

Współorganizatorzy / co-organisers: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie,  
            Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp.z o.o. / Poznań International Fair Ltd.

Dziękujemy wszystkim za pomoc przy realizacji pleneru.

Thanks to all who helped in the preparations of the workshop.


